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Capturadas mais 
7 mil toneladas 
do pescado nos 
primeiros nove 
meses de 2021

CIDADE DE MAPUtO

Castigo nhamane e seus 
comparsas surripiam 
presídio da COOPtRAB

PARA nãO fICAR nA sOLIDãO nO fIM DO MAnDAtO DA fEMAtRO
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 Premio Guerra Junqueiro 
chega às mãos da Viúva de 
Calane da silva... p.08

•	 	Castigo	Nhamane	junto	do	seu	financeiro	Jemisse	Miam-
bo,	são	acusados	de	abocanhar	a	presidência	da	Coopera-
tiva	dos	Transportadores	do	Corredor	2

•	 ...nesta	disputa	do	presídio	da	Cooperativa	dos	
transportadores	de	Boane,	está	também	um	outro	
interessado	de	nome	Jemisse	Ricardo	Miambo,	que	teve	
seu	mandato	terminado	no	mês	de	Outubro	na	Associação	
dos	Transportadores	Boane

•	 Jemisse,	pelo	que	o	Jornal	Visão	sabe,	está	a	fazer	jogo	
duplo,	querendo	desta	forma	ocupar	o	lugar	de	Juma	Aly,	
mas	ao	mesmo	tempo	aproveitando	o	apoio	de	Castigo	
Nhamane	para	atingir	seus	objectivos...

•	 A	destituição	de	Juma	Aly,	foi	feita	por	meio	de	uma	
acta	falsa	onde	aparece	sua	assinatura,	que	após	tomar	
conhecimento	o	visado	foi	impugnar	diante	do	tribunal,	
tendo	ganho	a	causa	e	submetido	mais	um	processo	
principal.
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Preços de Assinatura do Jornal

Esta garantia surge 
do investimento 
feito pela GALP 
Moçambique 
num montante de 

12 milhões de dólares norte-
americanos, na construção de 
uma nova linha de enchimento 
de garrafas de GPL (gás para 
consumo doméstico).

“Estes investimentos vão 
assegurar que GPl chegue a 
quem precise, com benefícios 
para a vida diária de milhares 
de famílias, e também para o 
ambiente. Vão também criar 
as condições para que a Galp 
possa, a partir de Moçambique, 
dinamizar a sua presença na 
eSwatini, mas também na áfrica 
do Sul, Zimbabwe e Zâmbia, 
entre outros mercados”, 
declarou Paulo Varela, CEO da 
Galp Moçambique.

O ministro das Obras Públicas, 
habitação e Recursos hídricos, 
João Machatine, e o CEO da Galp, 

Andy brown, inauguraram 
esta semana, a nova linha de 
enchimento de garrafas de GPl, 
inserida na renovação total do 
Parque de Enchimento de GPl 
& Armazém de Lubrificantes da 
Galp na Matola, aumentando 
a fiabilidade, segurança e 
capacidade de enchimento de 
combustível. Deste modo, fica 
garantido o abastecimento sem 
rupturas de GPl em todo o país 
e o seu acesso a um número 
cada vez maior de famílias 
moçambicanas.

O novo carrossel de 
enchimento integrado nas obras 
de renovação – cuja empreitada 
envolveu 234 operários, 90% dos 
quais moçambicanos, vai encher 
20 garrafas de 45 quilogramas e 
1200 botijas de 11 quilogramas 
por hora, aumentando 
significativamente a capacidade 
máxima anterior. 

Além disso, o novo 
equipamento é completamente 

automatizado, integrando um 
sistema digital de controlo 
da calibragem que garante a 
padronização do volume de 
GPl e do número de garrafas.

“O actual número de 
consumidores de gás de cozinha 
ascende a 1.200.000 pessoas 
e, com esta modernização, o 
número irá atingir 1.500.000, 
representando um incremento 
de cerca de 25%”, garantiu o 
ministro das Obras Públicas, 
habitação e Recursos hídricos.

“Com a renovação total da 
cadeia logística de GPl, a Galp 
aumentou a sua capacidade de 
enchimento de garrafas de gás 
e a fiabilidade de uma fonte 
de energia mais limpa para os 
moçambicanos. É inspirador 
podermos contribuir de forma 
tão visível para o progresso 
de um país onde nos sentimos 
em casa há mais de 60 anos”, 
afirmou o CEO da Galp.

A nova linha de enchimento 

da Galp Moçambique é a mais 
recente etapa do seu investimento 
continuado no âmbito do gás 
para consumo doméstico, de 
forma a garantir a satisfação 
plena das necessidades das 
famílias moçambicanas. Além 
dos novos equipamentos ontem 
inaugurados, salienta-se, por 
exemplo, o aumento substancial 
da capacidade do Terminal 
logístico da Matola (GiMTl), 
equipamento inaugurado no 
final de 2020 e cuja capacidade de 
armazenamento é determinante 
para a segurança energética da 
capital do país.

Paulo Varela, CEO da Galp 
Moçambique, sublinhou, 
na ocasião, o contributo da 
renovação do Parque da Matola 
para a expansão da empresa 
no mercado da áfrica Austral 
e, principalmente, para o 
desenvolvimento inclusivo e 
sustentável de Moçambique e o 
bem-estar dos moçambicanos.

GALP reforça o fornecimento de Gás de 
Petróleo Liquefeito na sADC

A PARtIR DE MOçAMBIqUE:
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Antigo Governador do Banco 
de Moçambique diz que não 
prejudicou o país

O antigo “número 
um” do banco 
Central disse 
na 6.ª Secção do 
Tribunal Judicial 

da Cidade de Maputo, que sua 
intervenção na aprovação da 
dívida, não representa um mal 
que tenha feito à nação, pois 
para ele naquele momento o país 
estava mergulhado no conflito 
armado com a REnAMO.

“Apenas fiz o trabalho na boa-
fé e, por isso não vejo em que 
medida estaria a prejudicar o 
país”. 

As declarações de Ernesto 
Gove, antigo Governador do 
banco Central, que anuiu os 
empréstimos que endividariam 
Moçambique, considerado até 
hoje o maior escândalo financeiro 
desde a independência, 

mostram a falta de sensibilidade 
e patriotismo, bem como o senso 
de desprezo aos moçambicanos 
que ainda mergulham na miséria 
por conta da bilionária dívida.

 Gove disse ainda que recebeu 
sinais de que o expediente, que 
culminou com a contratação 
da dívida, devia ser tratado de 
forma urgente, por isso o prazo 
a cumprir para avaliação do 
expediente também diferiu do 
habitual. “Mas, posso dizer que, 
em condições normais, talvez 
precisasse de mais tempo”, 
reconheceu.

Ernesto Gove disse ainda à 
data dos factos semanalmente, 
se reunia com o então ministro 
das finanças, Manuel Chang, 
para a análise de assuntos em 
comum e, numa dessas reuniões, 
teria mencionado a recepção do 

expediente da contratação das 
dívidas, mas não se lembra dos 
detalhes da conversa.

“fiz uma interrogação 
retórica para saber se ele tinha 
conhecimento do dossier, mas, 
na verdade, já sabia, uma vez 
que já tinha a garantia dele, na 
documentação. É só isso de que 
me recordo”, referiu.

Questionado se os técnicos do 
bM teriam sido pressionados 
por António Carlos do Rosário 
a dar um parecer positivo ao 
expediente, tal como disseram 
as declarantes já ouvidas, 
Gove respondeu que tomou 
conhecimento, embora não 
lembre quem fez chegar a 
queixa.

O antigo Governador do banco 
de Moçambique assegurou ainda 

que não existe uma hierarquia 
funcional entre o banco de 
Moçambique e o Ministério das 
finanças, tal como referiu Silvina 
de Abreu, ouvida pelo Tribunal. 
Apesar disso, Gove realçou 
que a independência do banco 
Central não significa contrariar 
as políticas do Governo.

A representante do Ministério 
Público também quis saber a que 
entidade o Governador do banco 
de Moçambique se subordinava, 
tendo este respondido que era 
ao Presidente da República, 
na altura, Armando Emílio 
Guebuza. na sequência, a 
representa do Ministério 
Público(MP) Ana Sheila 
Marrengula, questionou se em 
algum momento terá informado 
o seu superior sobre os pedidos 
feitos pelas empresas para a 
contratação dos empréstimos e 
seus impactos para a economia, 
tendo este dito que não.

“Tendo passado pelo ministro 
das finanças e sendo ele 
membro do Governo, caberia a 
este informar o Presidente sobre 
os dossiers, bem como sobre 
os eventuais impactos fiscais e 
macroeconómicos. Mas, não sei 
dizer se o ministro das finanças 
prestou ou não essa informação 
ao Presidente”, disse.

Sobre a última questão do 
Ministério Público, Ernesto Gove 
disse à Procuradora Ana Sheila 
Marrengula que não se lembra 
de ter visto, nem autorizado 
a contratação de dívidas de 
outras empresas privadas, 
além da EMATuM, MAM e 
Proindicus ao longo da sua 
experiência como Governador 
ou Vice-Governador do banco 
de Moçambique.

Respondendo às questões 
da Ordem dos Advogados de 
Moçambique, na qualidade 
de assistente, Ernesto Gove 
disse que a área jurídica do 
banco de Moçambique não foi 
envolvida no processo, porque 
o departamento de Relações 
internacionais tinha competência 
para fazer a tramitação de forma 
autónoma.

DÍVIDAs OCULtAs
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dados tornados pú-
blicos esta sem-
ana em Maputo 
apontam que vinte 

mulheres e raparigas sofreram 
violência obstétrica nas materni-
dades da cidade e província de 
Maputo.

Os dados foram partilhados 
pela directora Executiva  do 
“Saber nascer” Camila Mendes, 
aquando do lançamento da Cam-
panha nacional de. Prevenção e 
Combate à Violência Obstétrica, 
tendo acrescentado que as con-
sequências desse tipo de violên-
cia podem ser devastadoras para 
a mulher, pois causam muitas 
vezes um trauma físico e psi-
cológico, relacionado às atitudes  
e procedimentos desrespeitosos, 
um tratamento que não só viola 
os direitos das mulheres como 
também ameaça o direito à vida.

A directora disse que os mais 
de vinte  casos foram relatados 
no último trimestre na cidade e 
província de Maputo, onde so-
mente dois casos foi no hospital 
provincial da Matola  e um caso 
na maternidade de ndlavela  
no Município da Matola. deste 
número 7 casos foram tiveram 
processos instaurados e respons-
abilizados os seus autores. 

Camila Mendes disse ainda 
que esta situação de violência  
obstétrica no  país com particu-
lar incidência nos hospitais da 
cidade e província de Maputo, 
preocupa as organizações da 
Sociedade Civil que advogam 
na promoção e protecção dos di-
reitos humanos das mulheres e 
raparigas, bem como na human-
ização dos serviços obstétricos, 
e, pelo fim da violência baseado 
no género.

Aquela dirigente, disse que 
foi em resposta a este cenário 
que veio a tona o projecto “Sa-
ber nascer” que tem a pareceria 
com mais de 10 organizações da 
sociedade civil visando promov-
er a humanização obstétrica em 
Moçambique, impulsionando 
o respeito e valorização dos di-
reitos das utentes dos  serviços  
obstétricos .

A gestora Sénior do “Saber 
nascer” avançou que a cam-

panha pretende também engajar 
as utentes e seus pares, profis-
sionais da saúde, sociedade civil 
e as entidades de saúde, justiça 
e protecção social, garantindo o 
empoderamento em matérias de 
prevenção e combate à violência 
baseada no género, violência ob-
stétrica, direitos sexuais e repro-
dutivos , directrizes internacio-
nais em obstetrícia.

de referir que a violência con-
tra a mulher apresenta índices 

alarmantes e crescentes no País 
e mundo, e, é considerada pela 
Onu como uma pandemia glob-
al, pois mais 70% das mulheres 
sofrem algum tipo de violência 
em algum momento da sua vida. 
no mundo existem vários tipos 
de violência contra mulher, e a 
violência Obstétrica é uma tip-
ologia que ocorre nas materni-
dades, dominante no nosso País 
contribuindo igualmente para a 
mortalidade materno-infantil.

Mais de 20 de mulheres maltratadas nas 
maternidades da cidade e província de Maputo

Camila Mendes, Directora Executiva do projecto “Saber Nascer”

Por: Ângelo Manhengue
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O governo da 
cidade de Maputo 
registou durante 
os primeiros nove 

meses do presente ano  um 
volume de 7.069 toneladas de 
pescado diverso, número que 
representa uma realização de 
76% em relação ao plano anual. 
segundo a mesma informação 
na pesca Artesanal foram 
capturadas 6.382 toneladas que 
representam também 75% do 
planificado.

Esta informação foi tornada 
pública no último Domingo, no 
distrito municipal da KaTembe, 
pelo Secretário de Estado Vicente 
Joaquim, durante a visita no âmbito 
das celebrações do Dia Mundial 
da Pesca, efeméride celebrada sob 
o lema “Gerir a pesca de forma 
sustentável, para melhor resiliência 
dos ecossistemas aquáticos e.das 
comunidades pesqueiras”.

Ainda durante sua intervenção 
Vicente Joaquim avançou que no 
programa Nacional de Restauração 
do Ecossistema, foram plantadas 

3.980 mudas de mangal nos distritos 
municipais principalmente no de 
KaNyaka   1.980 e Katembe com 
2.000, tendo sido restaurados cerca 
de 4 hectares.

O Secretário de Estado apelou 
aos profissionais da pesca e toda 
comunidade para uma maior 
vigilância  no combate à pesca ilegal 
e o uso de práticas prejudiciais à 
sustentabilidade da pesca reiterando 
o compromisso de trabalhar com 
todos os intervenientes na cadeia 
de valor da pesca, na criação 
de condições que aumentem a 
resiliência das comunidades e 
desenvolvam formas sustentáveis 
e justas de pesca rumo a uma 
economia azul cada  mais forte.

Vicente Joaquim esclareceu a 
todos os presentes  na  cerimónia que 
o governo de Moçambique no seu 
programa Quinquenal 2020/2024/ 
tem  prioridade no sector da pesca   
e Aquacultura, o fortalecimento do 
desenvolvimento da pesca artesanal 
e valorização da pesca industrial 
“criando mais   oportunidade de 
emprego, e contribuindo de modo 

directo para a melhoria da qualidade 
de vida da população no combate à 
fome, à pobreza e à desnutrição”.

Para o Presidente da Associação 
dos Pescadores ao nível do 
distrito municipal da KaTembe, 
Romão Nicolau, a realidade do 
pescado   ao nível daquele espaço 
é boa, apontando que o grande 
constrangimento   dos pescadores 
“é porque este período temos tido 
dificuldade no mar”.

“Estamos de período de veda 
durante cinco meses, mesmo 
assim temos grande problema do 
pescado, quando vamos ao mar nos 
primeiros dias temos tido resultados 
mas no segundo e terceiro dias já 
não saímos com nada. Isso porque 
existem empresas que despejam 
produtos químicos no Mar, que 
estão a queimar mangal, porque não 
é possível durante curto período do 
tempo 4 hectares estar queimado”.

Capturadas mais 7 mil toneladas do 
pescado nos primeiros nove meses de 2021

sociedade
CIDADE DE MAPUtO:
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O actual 
Presidente 
da federação 
Moçambicana 
das associações 

dos transportadores 
Rodoviários(fEMAtRO), 
Castigo nhamane junto do seu 
financeiro Jemisse Miambo, 
são acusados de abocanhar a 
presidência da Cooperativa dos 
transportadores do Corredor 
2 (COOPtRAB). Ao que tudo 
indica Castigo nhamane 
é o principal beneficiário 
com este escândalo criado 
na Cooperativa, pois este, 
segundo nossas fontes, está 
prestes a terminar o mandato 
na fEMAtRO e por não ter 
apoiado Agostinho Vuma à 
corrida para presidência da 
CtA, não poderá renovar o 
mandato naquele órgão.

O Visão sabe ainda que 
nesta disputa do presídio da 
Cooperativa dos transportadores 
de boane, está também um 
outro interessado de nome 
Jemisse Ricardo Miambo, que 
teve seu mandato terminado 
no mês de Outubro na 
Associação dos Transportadores 
boane(ASSOTRAbO), por 
isso quer abocanhar o assento 
daqueles cooperativistas.

nhamane, durante as eleições 
que reconduziram Agostinho 
Vuma ao presídio da CTA esteve 
do lado do actual Presidente 
da Câmara do Comércio, 
abandonando desta forma o 
lado que poderia garantir sua 
permanência na fEMATRO, 

daí querer abocanhar o assento 
presidencial da Cooperativa dos 
Transportadores do Corredor 
2, que actualmente está na 
condução de Juma Aly.

Os membros da Cooperativa 
dos Transportadores do 
Corredor 2 de boane  estão a 
encetar uma cúpula que visa 
destituir Juma Aly do cargo de 
Presidente. Ao que tudo indica 
segundo nossas fontes, Jemisse 
Miambo é líder dos associados 
ao nível nacional e este teria 
organizado um boicote durante 
as eleições da CTA que fizeram 
Castigo nhamane perder, o que 
fez com que “Jemisse e nhamane 
fizessem um pacto para destituir 
Juma Aly”. 

Além desse detalhe Jemisse, 
neste momento está a dirigir 
os associados nacionais como 
presidente mas que não foi 
eleito, estando no cargo por 
auto-intitular-se como tal.

Os membros da Cooperativa 
do Corredor 2 de boane na 
sua maioria são amigos de 
infância de Jemisse e de Castigo 
nhamane, facto que os faz 
reféns destes dois para lhes 
apoiarem sem contemplações ao 
açambarcamento do presídio do 
corredor 2, das mãos de Juma 
Aly.

Jemisse Ricardo Miambo 
exerce actualmente na 
fEMATRO o cargo de 
Tesoureiro, na ASSOTRAbO 
e na Cooperativa dos 
Transportadores do Corredor 2 
de boane.

Ao que tudo indica o golpe 
que está a ser preparado 
visa retirar Juma Aly da 
Presidência da Cooperativa dos 
Transportadores do Corredor 
2 e em seguida entrar Jemisse 
Miambo para que no momento 
certo este faça uma adenda e 
conversações com os associados 
nacionais para que Castigo 
nhamane seja reconduzido 
ao cargo de Presidente da 
fEMATRO, perfazendo o 
terceiro mandato naquele órgão.

Jemisse, pelo que o Jornal 
Visão sabe, está a fazer jogo 
duplo, querendo desta forma 
ocupar o lugar de Juma Aly, mas 
ao mesmo tempo aproveitando o 
apoio de Castigo nhamane para 
atingir seus objectivos sem se 
importar se o amigo e comparsa 
ganha o pretendido ou não. Juma 
Aly, foi destituído com uma acta 
que é considerada falsa por ter 
sido impugnada pelo destituído 
tendo este ganho o caso no 
tribunal e recomendando aos 
açambarcadores a devolverem 
o lugar de presidência da 
COOPTRAb a vítima. 

Soube o jornal, que Juma 
Aly foi exigido que retirasse 
o processo no tribunal para 
que retome ao seu assento 
presidencial da Cooperativa 
ao que se recusa a fazer de tal 
maneira.

O processo principal que Juma 
Aly submeteu ao tribunal, indica 
estar a proteger ao denunciante 
bem como aos membros mais 
fracos da agremiação. O que resta 
aos açambarcadores é realizarem 

assembleias onde Juma Aly não 
participe e se estas forem em 
três vezes consecutivas, terão 
a prerrogativa de convocar 
eleições fora de época para 
eleger o novo presidente da 
COOPTRAb, conseguindo desta 
maneira realizar seus intentos 
desde o início desta confusão, 
que são, ocupar o presídio 
favorecendo Castigo nhamane.

A referida Assembleia deveria 
ser realizada a 25 de novembro 
de 2021, o que não aconteceu. Ao 
que tudo indica, esta confusão 
acabou adiando o tempo de 
estadia de Juma Aly no presídio 
que terminava em Março de 
2022 e agora devendo estender-
se por mais quatro meses, tempo 
este em que foi escorraçado de 
lá sob pretextos até aqui mal 
esclarecidos pelos visados no 
processo que correu no tribunal 
e que anuiu a permanência de 
Aly naquele posto.

A destituição de Juma Aly, foi 
feita por meio de uma acta falsa 
onde aparece sua assinatura, 
que após tomar conhecimento o 
visado foi impugnar diante do 
tribunal, tendo ganho a causa 
e submetido mais um processo 
principal. Apesar de a sentença 
ter sido a favor de Juma Aly, os 
associados, mais para o lado dos 
que querem roubar o lugar, não 
aceitam devolvê-lo, exigindo 
que este retire o processo em 
tribunal.

Juma Aly, não preside 
sozinho e está com ele o Vice-
presidente que também entra 
neste caso como o principal 

Castigo nhamane e seus 
comparsas surripiam 
presídio da COOPtRAB

PARA nãO fICAR nA sOLIDãO nO fIM DO MAnDAtO nA fEMAtRO
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traidor na criação das actas 
falsas e assinadas que ditariam a 
retirada forçada do actual líder 
da COOPTRAb.

 

CAstIGO 
nhAMAnE nega 
tudo e até refuta ser 
ele o interessado 
nesta guerra

 

no confronto de 
declarações com 
Castigo nhamane o 
Jornal Visão ficou a 

saber que este é membro daquela 
agremiação e quando chegou a 
mesma não ia tratar do assunto 
em epígrafe o qual o chama de 
ser interno da Cooperativa de 
Transportadores do Corredor 2 
de boane. Aliás, nhamane teria 
dito que não foi até lá como 
Presidente da fEMATRO e sim 
como membro da COOPTRAb, 
o que contraria por completo as 
informações segundo as quais 
está interessado em se infiltrar 

naquele órgão.
“Aquele assunto é da 

Cooperativa e não da 
fEMATRO e a Cooperativa 
ainda não apresentou a 
queixa à fEMATRO... eu sou 
transportador naquele corredor, 
então o assunto não está sendo 
tratado na fEMATRO e sim 
na cooperativa”, explodiu 
nhamane.

Castigo nhamane insistiu 
na informação segundo a 
qual é membro fundador da 
Cooperativa e que também 
tem suas viaturas fazendo 
trabalho naquele corredor, 
acrescentando que houve 
uma assembleia “polémica 
que dividiu os membros da 
cooperativa, tendo Juma Aly 
levado o caso ao tribunal onde 
foi dito que houve erros graves 
na convocação da assembleia, 
pois foi feita por mensagens 
de celular no WhatsApp, o que 
violou os estatutos e a lei das 
cooperativas”.

O Presidente da fEMATRO 
foi mais longe ainda ao afirmar 
que Juma Aly, continua 

Presidente da Cooperativa dos 
Transportadores do Corredor 
2 de boane, “ninguém lhe tirou 
esse poder, o que acontece é que 
os membros depois da sentença 
do tribunal convocaram outra 
assembleia seguindo aquilo que 
regem os estatutos, convocar 
colando os editais na cooperativa 
com 15 dias de antecedência e 
publicando no jornal de maior 
circulação”.

“Quem proíbe Juma Aly de 
ocupar o lugar, eu não sou 
membro da direcção, sou um 
membro simples da cooperativa. 
Eu não tenho conhecimento que 
Juma Aly não está a exercer 
funções de Presidente. Segundo 
eu nunca estive a frente da 
gestão da cooperativa, nunca, 
nem Juma, nem com Titos, nem 
com Jemisse”, disse nhamane.

Mais adiante o Presidente 
da fEMATRO avança que 
não apoiou o actual da CTA, 
Agostinho Vuma, o que não 
constitui problema, “a diferença 
de opiniões não pode constituir 
problema. Eu parabenizei-
lhe e disse muita força na sua 

governação”.
nhamane diz que não tem 

ambição pelo poder, embora seu 
mandato termine em Outubro 
de 2022, marcou para o primeiro 
trimestre do próximo ano as 
eleições que vão decidir o novo 
timoneiro da fEMATRO, “e 
por causa desta confusão que as 
pessoas tem na cabeça de que 
quero me manter na fEMATRO, 
a direcção nomeou Zuneyd 
Calmias que é actual vice-
Presidente da CTA, o candidato 
à direcção da fEMATRO. 
Vou adiantar mais... nem vou 
participar dessa assembleia da 
COOPTRAb, porque eu apareço 
e sou dado nódoas. Eu não quero 
ser presidente em nenhuma 
associação”.

Para Castigo nhamane todas as 
acusações que recebe não fazem 
jus ao que pretende na sua vida 
pessoal e empresarial dizendo 
que já criou uma associação, 
uma cooperativa, foi presidente 
da federação(fEMATRO), 
“portanto no ramo associativo, 
acho que caminhei o suficiente 
para deixar a minha história”.

Pa í s e s 
c o m o 
Portugal, 
Espanha, 

itália, irlanda, Sué-
cia, frança e finlân-
dia, figuram como 
os que mais inves-
timento fizeram em 
Moçambique desde 
o ano 2018.

Os dados são par-
tilhados pelo Pres-
idente da EuRO-
CAM Euro Câmaras 
e associações em 
Moçambique, Sim-
one Santi, acres-
centando que a 
maior partes das 
empresas provem de Portugal, 
Espanha, itália, frança, irlanda, 
Suécia e finlândia, que apos-
tam na indústria de Petróleo e 
Gás bem como nas energias ren-
ováveis e transporte, e logística. 

Santi indica que a EuROCAM, 
tem feito um exercício de diplo-
macia económica junto do par-
ceiro Moçambique, o que poder 
incrementar a produção até 2022 
em cerca de 3.5 triliões de met-
ros cúbicos, o que simboliza um 
aumento em 10% da actual pro-

dução.
O Presidente da EuROCAM 

revela que Moçambique tem 
todas as condições para se tor-
nar até 2038 no primeiro país a 
produzir energias renováveis. 
“Mesmo com as dificuldades, 
Moçambique está a crescer” 
disse e acrescenta haver indica-
dores que já falam dum cresci-
mento  económico dentro de 6 a 
7 anos nos 15 a 16%”. 

Simon Santi explica ainda 
se procura, com Moçambique, 
mecanismos de melhoria do 

diálogo para 
reduzir a bu-
rocracia, bem 
como solucio-
nar a questão 
dos vistos de 
trabalho que de 
alguma forma 
ainda registam 
complicações. 

de igual 
modo, o pres-
idente da Eu-
ROCAM fala 
da necessidade 
de reforçar a 
questão da lei 
do conteúdo lo-
cal, o que pode 
robustecer os 

investimentos de grandes mul-
tinacionais operando em  Cabo 
delgado. 

falou ainda das grandes em-
presas em Moçambique como 
a Eni, TOTAl, GAlP, KEn-
MARE entre outras que trazem 
investimentos significativos. O 
dirigente refere que não se pode 
prescindir da exploração do gás 
sob pretexto de poluicao mas há 
que recorrer a estratégias de pac-
to ambiental sendo que o país 
ruma a uma economia azul sus-

tentável e amiga do ambiente.
Por via das várias iniciativas 

no dia 30 deste mês tem lugar o 
Conselho diplomático anual que 
junta todas as embaixadas da 
união Europeia, num exercício 
pleno de diplomacia económica. 
O projecto chama-se janela para 
o investimento Europeu ao mes-
mo tempo que vai ser instalada a 
sede da EuROCAM em Maputo 
e outra em Pemba. 

Tudo, para fortificar a activ-
idade das câmaras e permitir a 
abertura de mais câmaras  e/
ou associações empresariais. de 
acordo com o entrevistado, a 
COVid-19 constituiu uma bar-
reira para o avanço de muitas 
iniciativas mas o mês de Janeiro 
do próximo ano é da retoma e 
vão ter lugar varias actividades 
de cariz económico  e empresar-
ial no país. 

no que toca a responsabili-
dade social, Simon Santi  rev-
elou que todas as empresas  eu-
ropeias tem uma forte vocação 
para a formação projectos soci-
ais e desportivos com destaque 
para a reabilitação de hospitais 
em palma. ”não é só puxar pelo 
lucro, a parte social tem que ser 
garantida” afirmou.

Empresários Europeus já investiram mais 
de 6 biliões de dólares em Moçambique 
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Com a pandemia 
do novo 
coronavírus, 
o público 
passou para as 
redes sociais 

e os cantores dão concertos ao 
vivo como forma de entreter os 
seus fãs e seguidores. O jovem 
músico Mr to de novo, ama a 
música desde a sua infância, 
facto este que lhe impulsionou 
a apostar no seu sonho.

“Sou um novo talento na 
música mas estou a gostar dessa 
caminhada pois, o mundo da 
música me ajudou a conhecer 
novas pessoas e a ser respeitado, 
continuarei a trabalhar duro 

para chegar ao topo”, acredita
Mr To de novo revelou-nos 

que sua paixão pela música 
surgiu em 2011 na terra do Rand.

“Em 2011  na vizinha áfrica do 
Sul a paixão pela música foi mais 
forte pois, as pessoas lá vivem e 
gostam da música, então decidi 
gravar a minha primeira música 
onde enfrentei vários desafios 
uma vez que em Moçambique 
não tive boas oportunidades 
para tal”, revelou Mr To de 
novo.

Mr To de novo conta com 14 
faixas disponíveis e segundo ele 
a intenção é continuar a trabalhar 
duro para trazer mais novidades 
para os seus fãs e seguidores.

“não é fácil fazer música em Moçambique” - 
defende Mr to de novo

Ano passado, Calane 
da Silva conquistou 
o Prémio Guerra 
J u n q u e i r o 

lusofonia. Entretanto, porque 
perdeu a vida, no início deste 
ano, não recebeu o prémio. 
Assim, esta quarta-feira, a viúva 
do escritor, Maida Calane da 
Silva, recebeu, em Maputo, das 
mãos da ministra da Cultura e 
Turismo, Eldevina Materula, a 
atribuição a título póstumo.

de acordo com a nota de 
imprensa do Ministério da 
Cultura e Turismo, a cerimónia 
de atribuição foi breve, mas 
carregada de simbolismo e muita 
emoção. A viúva de Calane da 
Silva e Eldevina Materula não 
conseguiram conter as lágrimas 
pela grandeza que o gesto 
representa. “Como Ministério da 
Cultura e Turismo, acreditamos 
que o prémio atribuído em 
homenagem póstuma não só 
vem reconhecer o percurso 
literário de Calane da Silva, mas 
também a sua humanidade. Por 
isso, deve continuar a inspirar 
não só a família de Calane, 
mas a juventude da nação 
moçambicana. Este prémio, que 
vem dos lados do Atlântico e do 
Tejo, deve ser bem enraizado 
cá dos lados do índico e do 
Zambeze, para que a vida e a 
obra de Calane da Silva estejam 
sempre presentes e celebradas 
pela nação moçambicana. 

Como Governo, recebemos este 
Prémio com honra e entregamos, 
igualmente, à família Calane da 
Silva com honra, humanidade 
e fraternidade”, disse Eldevina 
Materula, segundo a nota de 
imprensa.

Por sua vez, a viúva do 
escritor, Maida Calane da Silva, 
citada na mesma nota, disse 
que “é gratificante receber este 
prémio das mãos da Ministra da 
Cultura e Turismo e é, acima de 
tudo, uma honra. Calane já não 
existe entre nós, mas está nos 
nossos corações. Agradeço tudo 
que os moçambicanos fizeram 
por ele. Ele sempre dizia que era 
um homem do povo.

Estava destinado ele próprio 
receber o seu prémio, mas 
o destino assim quis que eu 
recebesse o prémio no dia do 
meu aniversário. Só deus sabe 
melhor o que isso significa. 
Quero agradecer a todos no 

nosso país e pelo mundo inteiro”.
O Prémio literário Guerra 

Junqueiro é promovido no 
âmbito do freixo festival 
internacional de literatura, que 
se realiza desde 2017, em freixo 
de Espada à Cinta, Portugal. 
no passado, Calane da Silva 
conquistou o Prémio Guerra 
Junqueiro lusofonia. Entretanto, 
porque perdeu a vida, no início 
deste ano, não recebe u o prémio. 
Assim, esta quarta-feira, a viúva 
do escritor, Maida Calane da 
Silva, recebeu, em Maputo, das 
mãos da ministra da Cultura e 
Turismo, Eldevina Materula, a 
atribuição a título póstumo.

de acordo com a nota de 
imprensa do Ministério da 
Cultura e Turismo, a cerimónia 
de atribuição foi breve, mas 
carregada de simbolismo e muita 
emoção. A viúva de Calane da 
Silva e Eldevina Materula não 
conseguiram conter as lágrimas 
pela grandeza que o gesto 
representa. “Como Ministério da 
Cultura e Turismo, acreditamos 
que o prémio atribuído em 
homenagem póstuma não só 
vem reconhecer o percurso 
literário de Calane da Silva, mas 
também a sua humanidade. Por 
isso, deve continuar a inspirar 
não só a família de Calane, 
mas a juventude da nação 
moçambicana. Este prémio, que 
vem dos lados do Atlântico e do 

Tejo, deve ser bem enraizado 
cá dos lados do índico e do 
Zambeze, para que a vida e a 
obra de Calane da Silva estejam 
sempre presentes e celebradas 
pela nação moçambicana. 
Como Governo, recebemos este 
Prémio com honra e entregamos, 
igualmente, à família Calane da 
Silva com honra, humanidade 
e fraternidade”, disse Eldevina 
Materula, segundo a nota de 
imprensa.

Por sua vez, a viúva do 
escritor, Maida Calane da Silva, 
citada na mesma nota, disse 
que “é gratificante receber este 
prémio das mãos da Ministra da 
Cultura e Turismo e é, acima de 
tudo, uma honra. Calane já não 
existe entre nós, mas está nos 
nossos corações. Agradeço tudo 
que os moçambicanos fizeram 
por ele. Ele sempre dizia que era 
um homem do povo.

Estava destinado ele próprio 
receber o seu prémio, mas 
o destino assim quis que eu 
recebesse o prémio no dia do 
meu aniversário. Só deus sabe 
melhor o que isso significa. 
Quero agradecer a todos no 
nosso país e pelo mundo inteiro”.

O Prémio literário Guerra 
Junqueiro é promovido no 
âmbito do freixo festival 
internacional de literatura, que 
se realiza desde 2017, em freixo 
de Espada à Cinta, Portugal.

 Premio Guerra Junqueiro chega às 
mãos da Viúva de Calane da silva

Cultura


