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Data, em que Moçambi-
que e o resto do Mundo  
celebraram o Dia Mundial 
da Água.  Trata-se de um 
sistema composto por dois 
furos com as respectivas 
bombas, com uma capaci-
dade instalada de 7m³/h em 
simultâneo, depósito ele-
vado de 30m³, 15 m³/h, um 
armazém, casa de máquinas, 
uma casa para o gestor, uma 
rede de extensão de 8 km 
que, vai beneficiar à 6.000 
habitantes. 

Neste momento está li-
gado à 3 fontanários com 
duas bicas  cada e 175 liga-
ções domiciliares, adiciona-

das ao Centro de Saúde e 
a Escola Primária do I e II 
Graus locais. 

Na ocasião Daniel Chapo, 
assegurou que o Governo 
irá continuar a apostar na 
provisão dos serviços de 

abastecimento de água po-
tável, com vista a garantir a 
melhoria das condições de 
vida das população e ape-
lou para conservar as infra-
-estruturas, e a pautar por 
uma gestão sustentável da 

água.
A inauguração acontece à 

margem da Celebração do 
Dia Mundial de Água que 
decorre sob o lema: "Liber-
tar os Caminhos da Água, 
a Mudança que queremos 
hoje para evitar Cheias e 
Inundações''.

De acordo com Daniel 
Chapo, a data é comemo-
rada numa altura em que 
o País e a província em 
particular, foram afectados 
pelo ciclone Freddy, dai que 
apelou a população para 
reflectir sobre o seu com-
portamento em relação aos 
cursos de água.

Embora o programa 
nacional de combate 

à tuberculose tenha feito 
enormes progressos nos 
últimos anos, o país per-
manece entre os 14 países 
mais afectados pela tuber-
culose. 

 A tuberculose é uma das 
principais causas de morte 
de pessoas que vivem com 
HIV em Moçambique. Os 
Estados Unidos continuam 
a apoiar Moçambique na 
tomada de acções concre-
tas para combater a epide-
mia da tuberculose. Só este 
ano, cerca de 14 milhões de 
dólares serão investidos bi-
lateralmente para apoiar as 
actividades de controlo da 
tuberculose.

O governo dos Estados 
Unidos tem prestado as-
sistência técnica directa ao 
Programa Nacional de TB 

em Moçambique há mais de 
dez anos, concentrando-se 
no diagnóstico precoce de 
casos de TB, na integração 
de serviços de TB/HIV, e no 
diagnóstico e tratamento 
da TB resistente. 

Por exemplo, em Moçam-
bique, os pacientes de TB 
têm agora acesso a trata-
mento que podem tomar 
em casa, minimizando efec-
tivamente o risco de trans-

missão da doença a outros.
No último ano, progra-

mas de tuberculose imple-
mentados pelo Programa 
Nacional de Controlo da 
Tuberculose (PNCT) do 
Ministério da Saúde em 
Moçambique demonstra-
ram progressos em vá-
rias áreas,incluindo: Mo-
çambique atingiu 95,5% 
nas taxas de detecção da 
tuberculose,o país tem 

uma taxa excepcional de 
sucesso no tratamento da 
tuberculose sensível aos 
medicamentos (DS-TB) de 
94% (o objectivo nacional 
é superior a 90%), melho-
ria da taxa de sucesso do 
tratamento da TB resis-
tente aos medicamentos 
(DR-TB), de 47% em 2017 
para 75% em 2022, quase 
100% dos doentes novos 
e já infectados com TB fo-
ram submetidos a testes de 
HIV e tiveram o seu estado 
de seropositividade docu-
mentado nos seus ficheiros 
clínicos, 94% das pessoas 
vivendo com HIV (PVH) re-
centemente diagnosticadas 
com Tratamento Anti-re-
troviral (TARV) começaram 
o Tratamento Preventivo da 
TB (TPT), e a taxa de con-
clusão do TPT para PVHIV 
é de 87%.

Assinalou-se, na Sexta-feira, dia 24 de Março de 2023, o Dia Mundial da Tuberculose, e  Moçambique reconhece os 
progressos alcançados e os desafios que restam para alcançar o objectivo de eliminar a tuberculose (TB) como um 
problema de saúde pública até 2030.

Moçambique reconhece os desafios de eliminar a tuberculose

Mais de 1.700 pessoas da localidade de Massafane, no Distrito de Inharrime, já consomem água potável, com a inaugu-
ração e entrega pelo Governador de Província de Inhambane Daniel Chapo, de um novo Sistema de Abastecimento de 
Água, na passada Quarta-feira, 22 de Março.

6.000 habitantes de Inharrime beneficiam de água potável
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O Administrador 
do Banco Co-
mercial e de 
Investimentos 

(BCI), Luís Aguiar, explicou 
que,  o apoio continuado 
do Banco a iniciativas que 
promovem soluções de 
crescimento para o país 
está em sintonia com a po-
lítica da empresa que dirige. 

 Luís Aguiar apontou um 
conjunto de parcerias con-
juntas que o Banco tem 
desenvolvido e que se têm 
materializado em diversas 
iniciativas, sempre em prol 
das Pequenas e Médias Em-
presas nacionais, que cons-
tituem o maior tecido em-
presarial do país. 

 Por sua vez, o Presidente 
da Confederação das Asso-
ciações Económicas de Mo-
çambique, Agostinho Vuma 
afirmou que as perspecti-
vas económicas para 2023 

poderão melhorar. 
 Agostinho Vuma disse 

ainda que ao nível do de-
sempenho empresarial " 
registámos uma estagnação 
no quarto trimestre, tendo 
o índice de robustez em-
presarial se fixado em 29%". 
"Diversos factores contri-
buíram para esta tendência, 
dos quais há que destacar 
o impacto da deterioração 

do índice do ambiente ma-
croeconómico de 50 para 
47%, factores que se reflec-
tiram no aumento do cus-
to de produção e nos en-
cargos empresariais com o 
sector financeiro". 

 Vuma acrescentou que a 
competitividade industrial 
foi impulsionada pela par-
ticipação marginal do con-
sumo de bens locais que 

resulta dos investimentos 
privados realizados na in-
dústria transformadora, 
com destaque para a indús-
tria alimentar. 

 Ainda reconheceu que o 
índice do emprego denota 
as fragilidades do merca-
do de trabalho, com maior 
preferência para empregos 
temporários e em tempo 
parcial.

Segundo um re-
latório divulga-
do pelo Institu-
to Nacional de 
Estatística (INE), 

comparando com o trimes-
tre anterior que se situou 
em 144,9%, verificou-se um 
abrandamento médio de 
preços na produção indus-
trial em cerca de 5,5 pon-
tos percentuais.

O IPPI apresentou, em 
Dezembro, uma taxa de 
variação homóloga negati-
va de 1,3%, o que compara 
com as taxas de 8% e 16,3% 
registadas em Novembro e 
Outubro, respectivamente.

O INE considera que o 

agrupamento de bens in-
termédios registou evolu-
ções positivas até ao mês 
de Novembro de 2022, 
tendo, no mês de Dezem-
bro, experimentado um 
valor negativo. "No trimes-

tre em análise, apresentou 
3,6% em Dezembro, depois 
de 4,7% e 7,3% observados 
em Novembro e Outubro, 
respectivamente".

Adicionalmente, o INE 
considera também, na sua 

análise, que o agrupamento 
de bens de equipamentos 
que registara 5,0% em Fe-
vereiro de 2022 continuou 
com apreciações homólo-
gas negativas até ao mês de 
Abril de 2022, tendo regis-
tado valores positivos entre 
os meses de Maio e Agosto 
e voltando a valores nega-
tivos mais intensos até ao 
mês de Dezembro de 2022.

"No trimestre em aná-
lise, as variações homólo-
gas para este agrupamen-
to foram todas negativas, 
tendo registado 42,9% em 
Dezembro, antecedido de 
47,4% e 24,5% observados 
em Novembro e Outubro".

Nacional Terça-Feira, 28 de Março de 2023

O Índice de Preços na Produção Industrial (IPPI) teve uma tendência de aumento ao longo do último trimestre de 2022, 
situando-se nos 140,2% em Dezembro, depois de registar 139,6% e 138,3% em Novembro e Outubro respectivamente.

Bens intermédios registou evoluções positivas em 2022

Teve lugar, na Terça-feira (21), em Maputo, o Economic Briefing, um evento promovido pela Confederação das Associa-
ções Económicas de Moçambique (CTA), que acontece numa base trimestral, e desta vez, na sua XI edição.

Perspectivas económicas para 2023 poderão melhorar

http://www.ine.gov.mz/estatisticas/estatisticas-economicas/copy_of_indice-de-producao-industrial/indicadores-de-curto-prazo-da-industria-icpi-4otrimestre_2022.pdf
http://www.ine.gov.mz/estatisticas/estatisticas-economicas/copy_of_indice-de-producao-industrial/indicadores-de-curto-prazo-da-industria-icpi-4otrimestre_2022.pdf
http://www.ine.gov.mz/estatisticas/estatisticas-economicas/copy_of_indice-de-producao-industrial/indicadores-de-curto-prazo-da-industria-icpi-4otrimestre_2022.pdf
http://www.ine.gov.mz/estatisticas/estatisticas-economicas/copy_of_indice-de-producao-industrial/indicadores-de-curto-prazo-da-industria-icpi-4otrimestre_2022.pdf
http://www.ine.gov.mz/estatisticas/estatisticas-economicas/copy_of_indice-de-producao-industrial/indicadores-de-curto-prazo-da-industria-icpi-4otrimestre_2022.pdf
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Num comunicado 
divulgado nesta 
Segunda-feira, o 

Ifo (Instituto de Investiga-
ção Económica de Muni-
que) indica que o índice 
atingiu 91,1 pontos em Fe-
vereiro deste ano.

"Apesar da turbulência 
em alguns bancos interna-
cionais, a economia alemã 
está a estabilizar", observou 
Clemens Fuest, presidente 
do Ifo, para quem este de-
senvolvimento ascendente 
foi impulsionado principal-
mente pelas expectativas 

comerciais, enquanto as 
empresas alemãs também 

avaliaram os seus negócios 
atuais como algo melhor.

Em particular, a avaliação 
das empresas alemãs sobre 
o actual clima empresarial 
melhorou para 95,4 pontos 
em março, contra 93,9 no 
mês anterior, enquanto as 
expectativas recuperaram 
para 91,2 pontos, contra 
88,4 em Fevereiro.

No sector industrial, o ín-
dice subiu substancialmen-
te, uma vez que as empresas 
ficaram mais satisfeitas com 
a sua atual situação empre-
sarial e o pessimismo quase 
desapareceu completamen-
te das suas expectativas.

"A empresa está a fun-
cionar e, aliás, a inten-

ção também não é que a 
empresa deixe funcionar", 
afirmou Inoweze Ferreira, 
embora se escusando a en-
trar em temas de "acionis-
tas".

A Unitel T+ é uma das 
duas operadoras cabo-ver-
dianas de telecomunica-
ções fixas, móveis, internet 
e televisão por subscrição. 
Na área das telecomunica-
ções móveis, a operadora 
detinha em 2022 uma quo-
ta de 32% dos cerca de 578 
mil cartões SIM activos em 
Cabo Verde.

O Tribunal Supremo (TS) 
angolano determinou em 
Dezembro o arresto pre-
ventivo dos bens da em-
presária Isabel dos Santos, 
avaliados em mil milhões 
de dólares, nomeadamente 
100% das empresas Unitel 
T+ em Cabo Verde e Unitel 
STP SARL em São Tomé e 

Príncipe, de que Isabel dos 
Santos é beneficiária efeti-
va.

"Este é um tema muito 
mais voltado aos acionistas. 
Naturalmente, não tenho 
condições para falar sobre 
as questões", disse Inoweze 
Ferreira.

O TS fundamenta que a 
medida surge por existi-
rem "fortes indícios" de 
a empresária ter obtido 
"vantagens ilícitas" para a 
constituição das referidas 
empresas com fundos do 

Estado angolano.
O Supremo angolano 

enumera, no longo des-
pacho, 69 razões para jus-
tificar a sua decisão em 
determinar o valor global 
do arresto estimado em 
1.000.000.000,00 de dóla-
res.

"Existem nos presentes 
autos indícios do crime de 
peculato, tráfico de influên-
cia, participação económica 
em negócio e branquea-
mento de capitais, previs-
tos e puníveis nos termos 

das leis angolanas", lê-se no 
despacho.

Segundo o despacho, en-
tre outras acusações, Isabel 
dos Santos "fez ainda trans-
ferir quantias da Unitel SA 
para a entidade Unitel In-
ternational Holdings BV, 
sociedade com sede nos 
Países Baixos, constituída 
em 04/05/2012 e controla-
da pela própria Isabel dos 
Santos, sua única beneficiá-
ria efetiva".

Com efeito, entre 08 de 
Maio de 2012 e 28 de Agos-
to de 2013, refere-se na 
nota, foram celebrados sete 
contratos de financiamento 
entre a Unitel SA e a Unitel 
International Holdings BV, 
através dos quais a primeira 
emprestou à segunda o va-
lor total de 322.979.711,00 
euros e 43.000.000, 00 dó-
lares, montantes que a em-
presa beneficiária "se obri-
gou a restituir no prazo de 
10 anos".

O Director-geral da cabo-verdiana Unitel T+ garantiu que a operadora de telecomunicações continua a funcionar nor-
malmente e a investir no negócio, apesar do arresto envolvendo a empresária e acionista angolana Isabel dos Santos.

Empresa Unitel de Isabel está a funciona normalmente apesar de 

arresto

A confiança empresarial na Alemanha melhorou em Março pelo quinto mês consecutivo, com o índice do Ifo a subir 
para 93,3 pontos, o valor mais alto desde Fevereiro de 2022, quando começou a invasão da Ucrânia.

Economia alemã está a estabilizar
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De acordo com dados 
oficiais, o Produto Interno 
Bruto (PIB) de Macau con-
traiu 26,8% em 2022, so-
bretudo devido a uma que-
da de 51,4%, para 4,86 mil 
milhões de euros nas recei-
tas do jogo, a indústria do-
minante da região chinesa.

Num comunicado, a Fitch 
disse acreditar que as recei-
tas do jogo irão "recuperar 
para cerca de metade do 
nível de 2019", ano em que 
atingiram 33,7 mil milhões 
de euros.

Nos primeiros dois me-
ses deste ano, as receitas 
dos casinos em Macau atin-
giram 2,54 mil milhões de 
euros, mais 55,3% do que 
em igual período de 2022, e 

o melhor arranque dos últi-
mos três anos.

Desde o início da pande-
mia e até ao final de Janeiro, 

Macau perdeu quase 44.700 
trabalhadores sem estatuto 
de residente (11,3% da po-
pulação activa), de acordo 
com dados oficiais.

Apesar da recuperação 
económica, a Fitch previu 
que o território continua-
rá a apresentar um défice 
orçamental, pelo quarto 
ano consecutivo, que deve-
rá cair de 35,5% do PIB em 
2022 para 10,5% este ano.

Ainda assim, a agência 
manteve o 'rating' de Macau 
em 'AA', o terceiro nível 
mais elevado, lembrando 
que é a única jurisdição sem 
qualquer dívida externa e 
que conta com uma reser-
va financeira no valor de 65 
mil milhões de euros.

Embora as moedas digi-
tais prometam melhorar a 
inclusão financeira, a imple-
mentação de uma estrutura 
regulatória é imperativa. 

Mammadou Kwidjim 
Touré para ele, "o grande 
desafio de uma moeda di-
gital de banco central será 
respeitar as liberdades dos 
cidadãos por meio de sua 
identidade digital sobre as 
informações que podem ou 
não ser compartilhadas". 

"A revolução digital que 
estamos testemunhando 
será a salvação da África", 
disse Mamadou Kwidjim 
Touré, fundador e CEO da 
Ubuntu Tribe.

O Presidente Félix Tshi-
sekedi pronunciou-se a fa-
vor da revisão do contrato 
mineiro celebrado em 2008 

com a China pelo seu an-
tecessor Joseph Kabila, de 
forma a "garantir os inte-
resses" da República De-
mocrática do Congo. 

O contrato, considerado 
desequilibrado pela Ins-

pecção-Geral das Finanças 
(IGF), envolve a constru-
ção de infra-estruturas em 
troca da exploração de co-
balto e cobre. Em seu rela-
tório publicado no mês de 
Fevereiro de 2023, o IGF 

apresenta um montante de 
"76 bilhões em lucros para 
o partido chinês contra 3 
bilhões em infraestrutura 
para a RDC". 

Economistas sul-africanos 
acreditam que os relató-
rios das agências de clas-
sificação estrangeiras não 
refletem o verdadeiro cres-
cimento da economia sul-
-africana. Diante disso, eles 
defendem que as principais 
agências - Moody's, Fitch e 
S&P deveriam incluir a ri-
queza mineral da África do 
Sul como um indicador de 
desempenho. 

O nosso correspondente 
na África do Sul, Wandis-
wa Ntengento, falou com 
Sifiso Falala, Director-geral 
da Agência de Rating Sove-
reign Africa Rating.

A África é o lar do segundo maior detentor de criptomoedas do mundo. De acordo com o Índice Global de Adoção de 
Criptomoedas de 2022 da Chainalysis, três países africanos estão entre os 20 principais países que usam criptomoedas 
e serviços relacionados: Nigéria, Marrocos e Quênia.

Cripto busca regulamentação e estabilidade no mercado

A agência de notação financeira Fitch previu  na Quinta-feira que a economia de Macau irá recuperar 48% este ano, com 
o volume dos casinos a atingir metade do nível pré-pandemia, graças ao fim da política 'zero covid'.

Economia de Macau vai recuperar 48% este ano
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A segunda sessão do Comité Central da Frelimo decorreu entre Sexta-feira e Sábado na Escola Central do partido, na 
cidade da Matola, e visava, entre outros objectivos, analisar a saúde interna, discutir o relatório da Comissão Política, o 
Plano Quinquenal do partido 2022–2027, o plano de actividades e orçamento para o presente ano e avaliar o desem-
penho dos municípios dirigidos pelo partido.

Debate sobre a viabilidade das eleições autárquicas será extensivo

No discurso de abertura 
de abertura, o presidente 
do partido Frelimo, Filipe 
Nyusi disse que 288 pes-
soas morreram e mais de 
210 mil famílias foram afec-
tadas no país, desde o início 
da presente época chuvosa.

Filipe Nyusi disse ainda 
que o evento decorre num 
momento em que o país 
está a reerguer-se dos efei-
tos dos desastres naturais e 
apresentou números. 

No discurso de encerra-
mento, Filipe Nyusi disse 
que o debate sobre a via-
bilidade das eleições au-
tárquicas será alargado e a 
decisão deverá ter como 
finalidade beneficiar o povo 
moçambicano.

O presidente do partido 
fez saber que um dos pon-
tos discutidos foi a reali-
zação ou não das eleições 
distritais, afirmando que o 
debate será extensivo.

"Nesta sessão, recolhe-
mos sensibilidades valiosas 
sobre a viabilidade ou não 
da realização das eleições 
distritais em 2024. Trata-
-se de um debate que vai 
continuar a nível interno 
do partido e dinamizare-
mos os debates a nível da 
sociedade. O pedido da 
bancada da Frelimo de re-
visão das leis 2 e 3/2019 de 
31 de Maio deve ser enten-
dido como forma de criar 
mais espaço para o debate 
antes da marcação da data 

para a realização das elei-
ções", disse acrescentando 
que a decisão tomada deve 
estar baseada em questões 
estruturais, funcionais e de 
sustentabilidade económica 
do país.

Segundo o presidente do 
partido, "há que olhar, tam-
bém, para a satisfação dos 
interesses dos moçambica-
nos nas zonas rurais, subur-
banas e urbanas e, acima de 
tudo, queremos uma deci-
são que assente no amplo 
consenso da sociedade, pois 

se trata de uma matéria que 
transcende o interesse dos 
partidos políticos".

Numa altura em que o 
país se prepara para as elei-
ções autárquicas, previstas 
para 11 de Outubro, Filipe 
Nyusi  afirmou que as 44 
autarquias dirigidas pelo seu 
partido registaram cresci-
mento assinalável no que 
diz respeito ao cumprimen-
to dos manifestos eleitorais.

"O empenho das nossas 
bancadas, dos nossos edis 
e outros quadros da ges-
tão municipal permitiu que 
lográssemos resultados sa-
tisfatórios, demonstrando 
aos munícipes que quando a 
Frelimo promete cumpre".

Ainda Filipe Nyusi reco-
mendou aos dirigentes dos 
municípios para que redo-
brem esforços para a contí-
nua melhoria das condições 
de bem-estar dos muníci-
pes.

"Vamos escrever à minis-
tra das Relações Exterio-
res e Cooperação assim 
que reunirmos na próxima 
semana para discutir esse 
assunto, apenas para enten-
der a abordagem do ponto 
de vista do poder executivo 
porque estamos a supervi-
sioná-los", declarou Supra 
Mahumapelo, responsável 
do comité parlamentar so-
bre Relações Internacionais 
e Cooperação.

Na Quinta-feira, a chefe 
da diplomacia sul-africana, 
Naledi Pandor, confirmou 

que o país convidou Vladi-
mir Putin para a cimeira do 
grupo de economias emer-
gentes BRICS (Brasil, Rús-
sia, Índia, China e África do 
Sul) em Agosto, apesar do 
mandado de detenção do 

Tribunal Penal Internacional 
(TPI) contra o Presidente 
russo.

Como Estado-membro 
do TPI, a África do Sul, que 
receberá a cimeira de che-
fes de Estado e de Governo 

do BRICS na cidade portuá-
ria de Durban, sudeste do 
país, em agosto, é obrigada 
a cooperar na detenção de 
Putin, depois de o tribunal 
internacional ter emitido 
recentemente um manda-
do de detenção para o líder 
russo por alegados crimes 
de guerra.

A África do Sul afirmou 
no ano passado ter adota-
do uma posição neutra na 
guerra da Rússia contra a 
Ucrânia, e apelou ao diálo-
go e à diplomacia para re-
solver o conflito.

O Comité Parlamentar das Relações Internacionais Sul-africano informou nesta Segunda-feira, quer que o Governo 
esclareça o estatuto da visita do Presidente da Federação Russa, Vladimir Putin, à África do Sul em Agosto.

Parlamento quer esclarecimento sobre visita de Putin à África do Sul
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A Seguradora Fidelidade Ímpar e o BCI acabam de assinar um Acordo de Distribuição de Seguros. O objectivo passa 
por desenvolver o negócio de bancas surance (relação entre uma seguradora e um banco para comercialização de 
seguros ou benefícios de seguros), assegurando a criação de novas linhas de negócio para a venda activa de seguros 
Fidelidade Ímpar.

Assegurando a criação de novas linhas de negócio de venda de seguros

O acordo prevê a comer-
cialização de seguros do 
ramo Vida e Não Vida, atra-
vés da rede comercial e dos 
canais remotos do Banco, 
promovendo também a fi-
delização dos clientes e de 
potenciais clientes, do BCI.

Segundo Rui Oliveira, Ad-
ministrador Executivo da 
Fidelidade Ímpar, entende 
que esta parceria permi-
te reforçar, ainda mais, a 
aposta da sua empresa na 
proximidade e na inclusão 
financeira, chegando a cada 
vez mais empresas e famí-
lias, agora através dos ca-
nais da instituição bancária 

que passam a disponibilizar 
as soluções da  seguradora.

Os seguros da segurado-
ra passam a poder ser co-
mercializados pelo Banco, 
nomeadamente através da 
sua rede de balcões, um to-
tal de 239 distribuídos pelas 
11 províncias do país.

Com esta parceria, a segu-
radora reforça o seu com-
promisso enquanto marca 
de excelência, orientando-
-se por políticas de desen-
volvimento sustentável que 
lhe permitem afirmar-se 
como marca de referência 
no mercado dos seguros 
em Moçambique.

Como parte do roteiro, 
os seis viajantes para além 
de visitarem a sede da Hei-
neken, fizeram o icónico 
Tour "Heineken Experien-
ce", uma experiência na 
cervejaria mais antiga da 
Heineken, no coração de 
Amesterdão, onde apren-
deram tudo sobre a heran-
ça da Heineken, o processo 
de fabricação de cerveja, as 
inovações, os patrocínios e 
a história por detrás da es-
trela. 

Nilza Garrancho não es-
condeu a sua satisfação, 
tendo afirmado que "a Hei-
neken é muito mais que 
uma cerveja, é um patrimó-
nio cultural".

"Aterrar em Amsterdão 

foi emocionante, principal-
mente porque o destino 
fazia parte dos países por 
visitar no futuro mas feliz-
mente fomos agraciados 

pelo prémio. Tudo que se 
diz desta cidade é mais vi-
brante vivenciado, desde 
a sua arquitetura, a cidade 
velha, as ciclovias, os canais 

fluviais", acrescentou Nico-
las Garrancho, vencedor do 
passatempo.

Para além dos seis vence-
dores de 2022, a Heineken 
Moçambique proporcionou 
a viagem aos vencedores 
da campanha de 2019, que 
não puderam viajar devido 
as restrições impostas pela 
pandemia do Covid-19.

"Estamos cada vez mais 
comprometidos em pro-
porcionar experiências 
únicas aos nossos consu-
midores e, por isso, dar 
oportunidade de conhecer 
a nossa origem e a nossa 
história, é importante para 
nós", disse Roelof Segers, 
Director Geral da Hei-
neken Moçambique.

Após conhecer-se o grande vencedor da campanha "Heineken AfterWork", que decorreu no último trimestre de 2022, 
Nicolas Monteiro Garrancho e os seus cinco acompanhantes, viveram uma experiência incrível, num Tour à cidade de 
Amsterdão com tudo pago pela Heineken Moçambique.

Vencedor da campanha "Heineken  AfterWork"  e amigos visitam 

Amesterdão



De acordo com Téte An-
tónio, que intervinha na 
sessão de abertura da 16.ª 
reunião extraordinária do 
Conselho de Ministros da 
Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa (CPLP), 
tem-se notado um aumen-
to de interesse dos Estados 
e instituições a solicitarem 
parcerias através da obten-
ção do estatuto de obser-
vador associado da CPLP, 
pelo que "foi revisto o esta-
tuto para regular esta ade-
são e melhorar a coopera-
ção com os observadores 
associados". 

"A alteração do regula-
mento dos observadores 
associados visa adaptar esta 
vontade de muitos terem 
parceria connosco à reali-
dade atual da nossa organi-
zação", disse, na qualidade 
de presidente em exercício 
do Conselho de Ministros 
da CPLP.  

Nesta reunião, os chefes 
da diplomacia vão ainda dis-
cutir a revisão dos estatu-
tos da CPLP, que devem ser 
adequados à cooperação 
económica, a prioridade de-
finida pela presidência rota-
tiva de Angola da organiza-
ção, acrescentou António.

Neste sentido, o encontro 
de Luanda, que conta com a 
presença de ministros dos 

nove Estados-membros da 
organização, vai discutir a 
necessidade da criação da 
direção dos assuntos eco-
nómicos e empresariais do 
secretariado-executivo da 
CPLP. 

A revisão do regulamento 
interno do pessoal da CPLP 
é igualmente um dos temas 
da agenda.

"A CPLP cresceu, dese-

nhámos planos estratégicos 
de cooperação, alargámos a 
nossa ação comunitária em 
diversas áreas, existem re-
formas estruturais hoje na 
nossa organização em que 
o diálogo entre os Estados-
-membros é fundamental", 
realçou Téte António. 

"Não ignoramos o que 
muito ainda resta a fazer 
para termos a CPLP que 
almejamos, a exemplo de 
outras organizações inter-
nacionais, a nossa tem ques-
tões urgentes e desafios 
imperiosos", afirmou Téte 
António. 

"Vamos aproveitar esse 
dia de reunião para, mais 
uma vez, tratarmos dos te-
mas prementes da CPLP 
com toda a nossa capaci-
dade e criatividade para em 
conjunto obtermos con-
senso que rege as normas 
da nossa organização", fri-
sou.
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A revisão dos estatutos e a alteração do regulamento dos observadores associados da CPLP são as "questões urgen-
tes" e "desafios prementes" a analisar  nesta Segunda-feira no Conselho de Ministros da organização, disse o chefe da 
diplomacia angolana. 

Chefes da diplomacia vão ainda discutir a revisão dos estatutos da CPLP

A inflação mais elevada des-
de a invasão da Ucrânia pela 
Rússia em Fevereiro de 2022 
e um aperto ainda maior nas 
condições financeiras globais 
vão limitar a actividade eco-
nómica em muitos mercados 
da África Subsaariana.

Segundo a consultora,isto 
acontece num contexto de 
uma fraca perspectiva de 
evolução quer para a Nigé-
ria, quer para Angola, os dois 
maiores produtores de pe-
tróleo da região.

"Prevemos que o cresci-
mento regional abrande li-
geiramente para 3,5%, o que 

compara com os 3,6% esti-
mados para o ano passado, 
estando abaixo da média de 

4,1% registada entre 2010 e 
2019", escrevem os analistas.

A elevada inflação e o aper-

to nas condições financeiras 
internacionais vão pesar no 
crescimento regional, que 
tem de lidar com os cortes de 
energia na África no Sul e na 
Zâmbia, a queda de produção 
petrolífera na Nigéria e em 
Angola e numa redução da 
confiança dos empresários no 
Quénia e no Gana, salientam 
os analistas.

"O crescimento vai abran-
dar em quatro dos cinco 
maiores mercados da região", 
assinalam, apontando para Ni-
géria, África do Sul, Quénia e 
Angola, com a Etiópia a ser a 
excepção.

A consultora Fitch Solutions considerou esta Segunda-feira, 27 de Março, que o crescimento económico da África 
Subsaariana vai este ano abrandar para 3,5%, descendo face aos 3,6% do ano passado (2022) e aos 4,1% da média entre 
2010 e 2019.

África subsaariana abranda para 3,5% este ano

https://www.diarioeconomico.co.mz/2023/01/12/mundo/africa/africa-do-sul-esteve-as-escuras-devido-a-cortes-de-energia/
https://www.diarioeconomico.co.mz/2023/01/12/mundo/africa/africa-do-sul-esteve-as-escuras-devido-a-cortes-de-energia/
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Nasce mais uma "Geba, onde o tâmega desaguou no Índico"
Teve lugar no passado dia 16 de Março, em Maputo, a cerimónia de lançamento do livro "Geba, onde o tâmega desaguou 
no Índico" do escritor e artista plástico Miguel César.

Trata-se de um 
romance que 
propõe ao lei-
tor uma viagem 
no tempo e no 

espaço, como o próprio 
subtítulo anuncia. 

O mesmo retrata a vida 
difícil de um jovem casal, 
Augusto e Alice, que se vê 
na contingência de sair de 
Chaves, nas margens do rio 
Tâmega em Portugal, para 
abraçar novos desafios na 
companhia algodoeira do 
Norte de Moçambique, 
concretamente em Geba, 
no distrito de Memba, à 

beira das águas quentes e 
cristalinas do Índico.

Intervindo no evento, o 
Presidente da Comissão 

Executiva do Moza Banco, 
Manuel Soares, reafirmou 
a aposta da instituição que 
dirige no apoio a literatura 
nacional pelo seu importan-
te papel na transmissão de 
conhecimento e cultura de 
uma sociedade.

"O patrocínio à esta 
obra enquadra-se no com-
promisso do Banco na 
promoção da literatura 
moçambicana,pois reco-
nhecemos o seu valor e 
contributo na preservação 
e valorização da cultura, 
da história e identidade 
nacionais",afirmou.
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Com o efeito, teve lugar 
no passado dia 17 de Mar-
ço, em Maputo, o anúncio 
da abertura de candidatu-
ras à presente edição do 
prémio.

A instituição financeira 
reconhece o valor da lite-
ratura e o seu contributo 
na preservação e valoriza-
ção da cultura, da história 
e identidade nacionais. É 
expectativa do Banco ao 
abraçar este projecto e 

conceder este apoio, enal-
tecer e exaltar o legado do 

patrono da Fundação, uma 
figura cujo percurso e obra 

a história se encarrega de 
elevar, bem como estimular 
o despontar de talentos no 
seio da juventude, premian-
do aqueles jovens que se 
destacam na área de cria-
ção literária, referiu.

O patrocínio consiste es-
pecificamente na atribuição 
de premiação aos vencedo-
res no valor pecuniário de 
150.000,00 MT, bem como 
na impressão da obra ven-
cedora.

O Moza Banco é patrocinador da 5ª edição do Prémio Literário Fernando Leite Couto, um concurso promovido pela 
Fundação Fernando Leite Couto (FFLC) e que visa a descoberta de novos talentos da literatura moçambicana, nos 
géneros da prosa de ficção narrativa, texto dramático, ensaio literário e poesia.

FFLC lança concurso que estimula a criação literária
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Após 5 anos, Beyoncé e Adidas encerram parceria
A cantora Beyoncé e Adidas estão se separando.Uma fonte próxima à situação disse que a cantora e empresária e a 
empresa alemã de estilos de vida concordaram mutuamente em se separar.

 Beyoncé perdeu cerca 
de 200 milhões de dóla-
res para a Adidas em 2022. 
Isso ocorre porque a marca 
pensou que venderia mais 
de 250 milhões.

Embora a marca tenha 
realmente feito apenas 
cerca de 40 milhões em 
vendas. Esses são núme-
ros horríveis para a marca, 
que deve perder 1,3 bilhão 
graças a Kanye West. No 
geral, muitos estão atribuin-
do esses números ao facto 
de Beyoncé não é alguém 
que já ostentou athleisu-
re wear. Simplificando, isso 
nunca foi um bom ajuste.

Em 2018, Beyoncé fir-
mou uma parceria criativa 
com a Adidas, onde relan-
çou sua linha de roupas 
esportivas Ivy Park e tam-
bém desenvolveu novos 
calçados e roupas para a 
marca. Mas aparentemen-

te houve grandes dife-
renças criativas entre Ivy 

Park e Adidas,e Beyon-
cé está ansiosamente pro-

curando recuperar sua 
marca, traçar seu próprio 
caminho e manter a liber-
dade criativa.

Em 2016, Beyoncé es-
treou a Ivy Park, que era 
uma joint venture com Sir 
Philip Green da Topshop. 
O empreendimento 50/50 
com a Topshop terminou 
em 2018 e Beyoncé ganhou 
a propriedade total da Ivy 
Park. Em Janeiro, Beyon-
cé fez uma prévia de Park 
Trail, sua mais recente co-
laboração Adidas x Ivy 
Park, em Dubai, um dia an-
tes de realizar um show pri-
vado na cidade. Isso marcou 
seu primeiro show ao vivo 
em quatro anos.

O encerramento da par-
ceria vem depois de surgi-
rem informações de que a 
colaboração não alcançou o 
faturamento esperado pela 
a Adidas em 2022. 

Na sua rede social, o con-
ceituado músico, que faz 
uma reflexão sobre a sua 
trajectória, diz estar a cogi-
tar o fim do seu trabalho na 
música com a obra intitula-
da "meu último disco", dei-
xando no baú milhares de 
outras canções por gravar.

"As composições, comigo, 
elas surgem numa torren-
te difícil de travar senão 
apenas, me divorciando, de 
tempos a tempos do violão. 
É a solução que encontrei 
para bloquear a minha tor-
rente criativa", escreve o 
autor de  "Humbi Humbi" 
e "Nvula", entre vários su-
cessos.

 Informa que tem  um 
projecto discográfico que, 

inicialmente, decidiu cha-
mar Tritonalidades, três 

discos reunidos num só 
projecto e englobando 36 
canções a serem trabalha-
das por três arranjadores 
ou produtores.

Porém, refere que está di-
fícil encontrar mecenas que 
se disponham a financiá-lo. 
"Espero que com a revisão 
da antiga Lei do Mecenato, 
mais atractiva, em termos 
de benefícios fiscais mais 
interessantes, eu possa ver, 
finalmente, concretizado, o 
Tritonalidades, agora inti-
tulado "meu último disco", 
com o qual e presentemen-
te, venho pensando, seria-
mente, em dizer adeus à 
música".

O músico e compositor angolano Filipe Mukenga pensa pôr fim a sua carreira de quase 60 anos, anunciou, na Quinta-
-feira, o artista na sua pagina do faceboock.

Filipe Mukenga pensa pôr fim a sua carreira de quase 60 anos

https://portalrapmais.com/adidas-pode-perder-us-13-bilhao-apos-encerrar-contrato-com-kanye-west/
https://portalrapmais.com/adidas-pode-perder-us-13-bilhao-apos-encerrar-contrato-com-kanye-west/
https://portalrapmais.com/adidas-pode-perder-us-13-bilhao-apos-encerrar-contrato-com-kanye-west/
https://portalrapmais.com/adidas-pode-perder-us-13-bilhao-apos-encerrar-contrato-com-kanye-west/
https://portalrapmais.com/recommends/lollapalooza/
https://portalrapmais.com/marca-ivy-park-de-beyonce-deu-prejuizo-de-us-200-milhoes-para-adidas-em-2022/
https://portalrapmais.com/marca-ivy-park-de-beyonce-deu-prejuizo-de-us-200-milhoes-para-adidas-em-2022/
https://portalrapmais.com/marca-ivy-park-de-beyonce-deu-prejuizo-de-us-200-milhoes-para-adidas-em-2022/
https://portalrapmais.com/marca-ivy-park-de-beyonce-deu-prejuizo-de-us-200-milhoes-para-adidas-em-2022/


No entanto, deve 
estar atento a 
algumas mudan-
ças, principal-

mente na cor, consistência 
das fezes e odor, sobretudo 
quando acompanhadas de 
outros sintomas como per-
da de peso ou dores abdo-
minais. 

Hana Patel, uma médica 
especialista em saúde fe-
minina, explica que o acto 
da defecação é variável de 
pessoa para pessoa. Como 
tal, mais do que a frequên-
cia, "devemos estar atentos 
a alterações dos hábitos in-
testinais".

Patel sublinha que defe-
car não deve ser doloroso. 
Isso pode ser sinal de mo-
vimentos intestinais pouco 
saudáveis. Por outro lado, 
"se as suas fezes são de 
uma cor diferente da nor-

mal (castanho) ou apresen-
tam sangue, deve falar com 
o seu médico de família, 
pois isso pode significar 
que está a sofrer de um 
problema por diagnosticar", 
como síndrome do intes-
tino irritável,doença infla-

matória intestinal, doenças 
sistémicas, como alterações 
da função da tiroide, altera-
ções do cálcio ou a diabe-
tes, bem como tumores do 
tubo digestivo.

Conforme explica,  são 
consideradas ideais as fe-

zes do tipo 3 (em forma 
de salsicha, com fissuras à 
superfície), 4 (em forma de 
salsicha ou cobra, mais finas, 
suaves e macias) e 5 (fezes 
fragmentadas, mas em pe-
daços com contornos bem 
definidos, e macias).
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A frequência com que evacuamos depende de muitos fatores, como a dieta, medicação, flutuação hormonal, exercício 
físico e stress. Porém, como é costume nestas coisas, as opiniões dividem-se. Na verdade, não existe uma resposta certa.

Substituir pensamentos ruins pode ser um desafio para muitas pessoas. No entanto, é possível mudar a maneira como 
pensamos e, consequentemente, melhorar nosso bem-estar emocional.

Fique a saber quantas vezes por dia deve fazer cocó

Uma das formas 
mais eficazes de 
substituir pensa-
mentos negati-

vos é a prática da autocom-
paixão. Em vez de criticar a 
si mesmo, tente ser gentil e 
compreensivo consigo mes-
mo.

Outra dica importante é 
a prática da gratidão. Tente 
encontrar coisas pelas quais 
é grato em sua vida e con-
centre-se nelas. Isso ajuda 
a mudar o foco de pensa-
mentos negativos para coi-
sas positivas.

A meditação também 
pode ser uma ferramenta 
poderosa para substituir 
pensamentos negativos. Ao 

meditar, você aprende a ob-
servar seus pensamentos 
sem julgamento e a deixá-
-los passar sem se envolver 
emocionalmente.

Por fim, é importante 
lembrar que a mudança de 
pensamentos é um proces-
so gradual e contínuo. Seja 
paciente consigo mesmo e 

continue praticando técni-
cas de substituição de pen-
samentos negativos para 
alcançar uma mente mais 
positiva e saudável.

Como substituir pensamentos negativos do nosso dia a dia



O S e c r e t á r i o -
-geral adjunto 
que supervisio-
na os assuntos 

do Conselho da Liga Árabe, 
Hosam Zaki, afirmou que 
a 32.ª edição da cimeira 
está prevista decorrer a 19 
de Maio, na Arábia Saudita, 
após consultas feitas pelo 
secretário-geral do órgão 
pan-árabe, Ahmed Aboul 
Gheit ao governo saudita, 
segundo um comunicado da 
organização.

Zaki acrescentou que a 
cimeira será precedida de 
várias reuniões preparató-
rias de alto funcionários e 
ministros, sem revelar mais 
detalhes sobre os temas em 
agenda.

A próxima cimeira terá 
entre os temas principais a 
possível readmissão da Síria 
ao organismo, de onde foi 
expulsa em 2011 pelo seu 

papel repressivo nas revol-
tas ocorridas em Março 
desse ano contra o presi-
dente sírio, Bachar al-Assad.

Na Quinta-feira, a Ará-
bia Saudita afirmou estar 
a dialogar com Damasco a 
retoma dos serviços consu-
lares e, caso consigam che-
gar a um acordo, este seria 
o passo mais importante 
dos passos dados por vá-

rios países árabes para uma 
possível reconciliação com 
o governo de al-Assad.

Nas últimas seis semanas, 
o presidente sírio visitou o 
Omã, os Emirados Árabes 
Unidos e a Rússia, fazendo 
mais viagens oficiais que em 
todo o ano anterior, para 
além de receber delegações 
e ajuda humanitária de uma 
série de países regionais 

com quem, durante anos, 
apenas manteve contactos.

Pouco depois dos sismos, 
Riade reconheceu a neces-
sidade de uma mudança na 
abordagem em relação à 
Síria, uma visão partilhada 
pelo mundo árabe em geral, 
embora, mais tarde, tenha 
afirmado ser muito cedo 
para considerar o regresso 
de Damasco à Liga Árabe.
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A próxima cimeira anual da Liga Árabe decorrerá a 19 de Maio, na Arábia Saudita, com enfoque na Síria e na sua reapro-
ximação aos países árabes depois dos devastadores terramotos do mês passado.

A Moldova começou nesta Segunda-feira exercícios militares conjuntos com a Roménia, os Estados Unidos e o Reino 
Unido, que vão permitir a transferência de equipamento militar para diferentes zonas do território.

Cimeira da Liga Árabe decorrerá em Maio

O Ministério da 
Defesa da Mol-
dova indicou 
que este equi-

pamento será colocado à 
disposição das tropas en-
volvidas nas manobras nos 
centros de treino das For-
ças Armadas do país.

No entanto, as autorida-
des moldavas têm pedido 
à população que mantenha 
a calma e "não especule" 
sobre o objetivo final deste 
tipo de manobras militares, 
sobretudo em plena inva-
são russa na Ucrânia.

Espera-se que os exercí-
cios conjuntos durem pelo 
menos até 07 de Abril.

"O objetivo destas mano-
bras é trocar experiências 
entre militares dos quatro 
países e aumentar o nível 

de interação entre os con-
tingentes", afirmou o Minis-
tério da Defesa moldavo.

Assim, as manobras in-

cluem tiro com munição 
real, saltos de paraquedas e 
exercícios de campo, entre 
outros.

Moldova realiza exercícios militares com Reino Unido, Roménia e EUA
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"Foi humilhante e estamos envergonhados", Chiquinho Conde
Visivelmente desiludido,Chiquinho Conde treinador dos Mambas, para falar da pesada derrota, por 5-1, diante do Se-
negal reconheceu a humilhação, confessou-se estar envergonhado e disse ter faltado atitude competitiva dos atletas.

Os campeões afri-
canos desem-
barcaram neste 
Domingo, 26 

de Março, no Aeroporto 
Internacional de Mavalane. 
Anteciparam-se mesmo aos 
moçambicanos.

À chegada a Maputo, os 
pupilos de Aliou Cissé fo-
ram recebidos em festa 
pela comunidade senegale-
sa residente em Moçambi-
que, como também – era de 
esperar por moçambicanos 
que queriam tiram foto/s de 
um dos melhores jogadores 
do mundo da actualidade 
Sadio Mané.

Conforme avançou um 
membro da delegação, a 
equipa vai estar hospedada 
durante três dias na cidade 
de Maputo, depois de o se-
leccionador nacional, Aliou 
Cissé, ter rejeitado outras 
opções pelo facto "de que-
rer que os atletas estejam 
todos no mesmo andar", ou 
seja, com os quartos próxi-
mos uns dos outros.

Ainda de acordo com a 
mesma fonte, os campeões 
africanos efectuarão dois 
treinos em solo pátrio, sen-
do que o primeiro, o de 
descontração, foi marcado 
para Domingo, 26 de Mar-
ço, no campo do Costa do 

Sol. 
O segundo será o de re-

conhecimento do piso do 
Estádio Nacional do Zimpe-
to, previsto para às 18 ho-
ras desta Segunda-feira, 27 
de Março, precisamente a 
24 horas do embate diante 

dos Mambas para a quarta 
jornada de apuramento ao 
CAN 2023.

O combinado nacional os 
Mambas também desem-
barcou no Domingo, ido de 
Dakar, com escala em Adis 
Abeba.

O presidente da Associação Internacional de Boxe , Umar Kremlev , reafirmou seu compromisso com o boxe feminino 
ao revelar na Sexta-feira que a premiação em dinheiro vai dobrar para a próxima edição do Campeonato Mundial de 
Boxe Feminino da IBA em 2025.

O anúncio foi feito 
na Índia , que está sedian-
do o Campeonato Mun-
dial de Boxe Feminino da 
IBA em Nova Delhi . O 
anúncio foi visto como uma 
vitória para as boxeadoras 
de todos os lugares.

"Se você pegar o caso de 
uma senhora de Moçambi-
que, ela conseguiu construir 
uma família com os fãs que 
ela ganha com o prêmio 
em dinheiro. Então, de algu-
ma forma eu acho que está 
melhorando vidas, tocando 
vidas directamente porque 
algumas dessas mulheres 

boxeadoras são na verdade, 
não está se beneficiando so-
zinho, mas há famílias intei-

ras que estão se benefician-
do com o processo deste 
prêmio em dinheiro, então, 

por favor, premie em todos 
os lugares, mesmo nas fe-
derações ou campeonatos 
locais", disse o membro do 
Conselho de Administração 
da IBA e presidente do Co-
mitê de Diversidade, Pérola 
Dlamini.

O presidente da 
IBA, Umar Kremlev, confir-
mou que os vencedores da 
medalha de ouro na próxi-
ma edição do campeonato 
receberão $ 200.000, o do-
bro do prêmio em dinheiro.

O prêmio total em di-
nheiro para o evento deste 
ano é de US$ 2,4 milhões.

Mundial de boxe feminino anuncia duplo prêmio para boxeadoras

https://www.iba.sport/events/iba-women-and-sport-conference/
https://www.iba.sport/events/iba-women-and-sport-conference/
https://www.iba.sport/events/iba-women-and-sport-conference/
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A organização do 
MotoGP confir-
mou esta Segunda-

-feira que o espanhol da 
Repsol Honda vai falhar a 
segunda prova da tempo-
rada, uma vez que foi ope-
rado após uma fratura na 
sequência do acidente com 
Miguel Oliveira.

Márquez fraturou o pri-
meiro metacarpo da mão 
direita e foi de imediato 
submetido a uma interven-
ção cirúrgica, que decorreu 
em Madrid, falhando assim 
a possibilidade de compe-
tir no Grande Prémio da 
Argentina, que arranca na 
Sexta-feira.

Terça-Feira, 28 de Março de 2023Desporto Internacional

Marc Márquez vai falhar o GP da 

Argentina
O acidente com Miguel Oliveira no Grande Prémio de 
Portugal, realizado este fim de semana no Autódromo 
Internacional do Algarve, deixou consequências físicas a 
Marc Márquez.

O Presidente Motsepe 
disse: "a cerimônia de 

prémios de destaque 2022 
do presidente da CAF é im-
portante e histórica porque 
a CAF, em nome das 54 Na-
ções africanas que são seus 
membros está expressando 
sua gratidão e apreço ao 
Presidente Paul Kagame de 
Ruanda e ao Rei Moham-
med VI de Marrocos por sua 
paixão e apoio significativo 
para o desenvolvimento e 
crescimento do futebol em 
seus países, bem como suas 
contribuições para tornar o 
futebol africano globalmente 
competitivo e auto-susten-

tável". 
A mesma nota divulgada 

acrescentou que o Presiden-
te Kagame, Representante 
do Rei Mohammed VI, Presi-
dente Infantino juntou-se ao 
Presidente Motsepe no re-

conhecimento do papel úni-
co que o futebol pode de-
sempenhar em unir e reunir 
pessoas de diferentes raças, 
grupos étnicos, línguas, afilia-
ções religiosas e origens na 
África e no mundo.

 A cerimónia do prémio 
de excelência 2022 do presi-
dente da CAF contou com a 
presença do presidente Paul 
Kagame, do ministro da Edu-
cação Nacional, Educação 
Infantil e Desportos Chakib 
Benmoussa, que representou 
o Rei Mohammed VI do Mar-
rocos, o presidente da FIFA, 
Gianni Infantino, o presiden-
te da Conmebol, Alenjandro 
Dominguez, membros do 
Conselho da FIFA, corpo 
diplomático residentes em 
Ruanda, Secretários-Gerais 
das 54 nações africanas que 
são membros da CAF e do 
Comité Executivo da CAF.

O presidente Confederação Africana de Futebol (CAF), Patrice Motsepe, concedeu no dia 14 de Março de 2023, o 
histórico Prémio de Excelência do Presidente da CAF 2022 ao Presidente Paul Kagame de Ruanda e o Rei Mohammed 
VI de Marrocos.

CAF atribui prémio para Paul Kagame e Rei marroquino

Os responsáveis do fute-
bol indonésio adiantaram 
em comunicado não te-
rem uma justificação oficial 
para este cancelamento do 
sorteio, mas relacionam 
a situação com a carta do 
governador de Bali, Wayan 
Koster, em que pediu a au-
sência dos israelitas.

O Mundial de futebol de 
sub-20 está previsto para o 
período entre 20 de Maio e 

11 de Junho, em vários lo-
cais de Sumatra, Java e Bali.

O presidente da Federa-
ção indonésia de futebol, 
Arya Sinulingga deixou cla-
ro que um cenário assim 
poderá levar a Indonésia a 
ficar de fora de qualquer as-
piração a uma outra organi-
zação da FIFA e que mesmo 
as categorias mais jovens 
do país podem vir a ser ex-
cluídas de competições.

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) cancelou o 
sorteio do Mundial de sub-20, que deveria decorrer na 
Sexta-feira em Bali, depois de a Indonésia ter pedido um 
veto à participação de Israel.

FIFA impede sorteio na Indonésia 

após polémica com Israel


