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“Todo o homem que morre é um deus cercado de
poderes que teve e não gozou, porque temeu a
sua divindade”.

– Agustina Bessa-Luís (1922), escritora
portuguesa C MC MC MC MC M

RESULTANTE DE DESEMBOLSOS
EXTERNOS DURANTE DEZEMBRO

Ganhos nas RIL do BM
As Reservas Internacionais Líquidas (RIL) de Moçam-

bique atingiram em Dezembro último cerca de 1,4
mil milhões de euros, como resultado, principalmente,
de desembolsos externos nesse período, refere fonte
competente do Banco de Moçambique (BM).

Segundo o boletim informativo do BM, o saldo das
reservas internacionais líquidas conseguido até finais de
Dezembro traduz um ganho de cerca de 50 milhões de
euros, relativamente à primeira quinzena desse mês.

Os apoios financeiros da Itália e do Banco Mundial
em Dezembro, no valor cumulativo de pouco mais de 78
milhões de euros, ao Orçamento do Estado, contribuíram
para o volume de reservas internacionais líquidas com
que Moçambique fechou o ano passado, indica a síntese
quinzenal do Banco de Moçambique.

Por outro lado, a composição das reservas internacio-
nais líquidas foi ajudada pela venda líquida de divisas
efectuada pelo Banco de Moçambique ao Mercado
Cambial Interbancário (MCI) no montante de cerca de 34
milhões de euros.

O relatório do Banco de Moçambique refere ainda que
o país registou um nível de inflação de 2,10 porcento em
Dezembro de 2009, influenciada pela subida de preços
nas classes dos produtos alimentares e bebidas não-
alcoólicas.

(Redacção)

A ajuda externa ao Orça-
mento do Estado deve-

rá reduzir em cerca de 4%,
para 48%, até finais de 2010,
fruto de esforços no sentido
de alargamento progressivo
da base tributária em 0,5%
do Produto Interno Bruto
(PIB), em média anual.

No ano passado, o refor-
ço externo ao Orçamento
do Estado foi na ordem de
52%, segundo o titular da
pasta de Planificação e De-
senvolvimento, Aiuba Cue-
reneia, falando esta terça-
feira em exclusivo ao Cor-
reio da manhã, explicando
que estes números cons-
tam do Plano Económico e
Social de 2010 a ser sub-
metido para aprovação pela
Assembleia da República
(AR) dentro das próximas
quatro semanas.

Presentemente, o novo
Conselho de Ministros em-
possado na passada segun-
da-feira pelo Presidente da
República, Armando Gue-
buza, está a readaptá-lo com
base no programa eleitoral

RECURSOS INTERNOS GARANTEM 52% DO “BOLO”

Reduz dependência do Orçamento do Estado
da FRELIMO, vencedora
das últimas eleições presi-
denciais, legislativas e das
assembleias provinciais de
28 de Outubro de 2009, de
acordo igualmente com
aquele governante.

A inflação será de um
dígito, ou seja, irá crescer
até 9,5%, em 2010, e as
receitas internas serão no
valor global de 117 biliões
de meticais, “represen-
tando um incremento
estimado em cerca de
20%, face ao volume
arrecadado no ano an-
terior de 2009”, de acordo
igualmente com Aiuba
Cuereneia.

Por seu turno, o Produ-
to Interno Bruto (PIB) irá
crescer na banda dos
6,5%, contra, aproximada-
mente, 6% de 2009, se-
gundo as últimas projec-
ções do Governo moçam-
bicano.

Os desembolsos da
ajuda externa ao Orça-
mento do Estado deverá
começar a registar-se a

partir do segundo trimestre
de 2010, segundo o minis-
tro das Finanças, Manuel
Chang, que não prevê ne-
nhum corte aos valores
prometidos pelo G-19 que

é o grupo de 19 maiores
financiadores externos do
Orçamento do Estado mo-
çambicano (Cm n° 3237,
pág.2).

(F. Saveca) C MC MC MC MC M
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ESFORÇOS COMBINADOS DE MAPUTO E PRETÓRIA PARA MITIGAR A PANDEMIA

Mineiros na África do Sul com HIV/SIDA recebem anti-retrovirais

EFEMÉRIDES
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Principais acontecimentos registados no dia 20 de Janeiro:
1265 - Realiza-se a primeira reunião do Parlamento inglês.
1841 - A China cede Hong Kong ao Reino Unido.
1941 - Franklin D. Roosevelt toma posse da Presidência dos EUA,

pela terceira vez.
1960 - Pela primeira vez, um memorando do Estado-Maior General

das Forças Armadas admite a possibilidade de guerra, nos
territórios africanos sob administração portuguesa.

1961 - John F.Kennedy toma posse como presidente dos EUA.
1969 - Tomada de posse de Richard Nixon como presidente dos

EUA.
1973 - Amílcar Cabral, dirigente e fundador do PAIGC, é assassinado

em Conacri, numa acção planeada pela PIDE-DGS.
1981 - Libertação dos 52 reféns norte-americanos, detidos no Irão

no final de 1979. Ronald Reagan toma posse como presidente
dos EUA.

1986 - O major-general Justin Lekhanya, favorável ao regime de
apartheid da África do Sul, toma o poder no Lesotho.

1989 - O republicano George Bush toma posse como presidente
dos EUA.

1993 - Bill Clinton é investido presidente dos EUA.
1996 - Yasser Arafat é eleito presidente da autoridade

palestiniana.
2001 - O republicano George W. Bush é investido presidente dos

EUA.
2005 - George W. Bush inicia o segundo mandato na Presidência

dos EUA.
2009 - Tomada de posse de Barack Hussein Obama, 44º presidente

dos Estados Unidos da América.

Visando facilitar e garantir
o cumprimento integral

das prescrições médicas, os
mineiros moçambicanos com
HIV/SIDA confirmado labora-
torialmente e a trabalhar na
África do Sul passam a rece-
ber os medicamentos directa-
mente dos seus familiares
radicados na província meri-
dional de Gaza.

A medida acaba de ser
tomada pelo Governo do re-
conduzido no cargo Raimun-

do Diomba, numa altura em
que a província conta com
27% de novos casos de con-
taminação daquela mortífera
doença ainda sem cura no
mundo.

Para além disso, as auto-
ridades locais trabalham jun-
tamente com as companhias
mineiras sul-africanas no sen-
tido de harmonização das ac-
ções de prevenção e combate
contra a enfermidade, segun-
do ainda Diomba, falando esta

terça-feira em Maputo, onde
participou na cerimónia de to-
mada de posse como timo-
neiro de Gaza.

O programa local de pre-
venção e combate contra a
SIDA conta já com cerca de
10 milhões de dólares norte-
americanos, “mas o valor é
insignificante para as
imensas necessidades que
Gaza tem para mitigação
e combate contra a doen-
ça”, realçou Diomba que to-
mou posse juntamente com
os restantes 10 governadores

provinciais, dos quais três
são mulheres.

Diomba disse ser muito
preocupante a situação actual
de prevalência da doença em
Gaza, caracterizada pelo
surgimento de novos casos e
óbitos entre os enfermos, em
cada dia que passa,”daí ter-
mos elaborado o programa
local que tem em conta as
características específicas
de comportamento tanto
dos doentes como da popu-
lação a serem atacadas
para o bem do programa”.

(F. Saveca)
NAS ESTRADAS MOÇAMBICANAS

Carnificina continua
Pelo menos 30 pessoas morreram em Moçambique durante

a semana finda, como resultado de um total de 76
acidentes de viação oficialmente registados no país, segundo
o Comando-Geral da Polícia da República de Moçambique
(PRM).

Os sinistros resultaram também em 155 feridos, entre
graves e ligeiros, de acordo igualmente com o balanço semanal
daquela corporação, indicando em seguida que foram
aplicadas 3856 multas e apreendidas 413 cartas de condução
por violação das regras mais elementares de estrada.

A província e cidade de Maputo pontificaram-se, no período
em análise, em termos do maior número de acidentes de
viação, num total de 36 casos, de acordo igualmente com o
Comando-Geral da PRM.

Soruma
Entretanto, no distrito de Caia, provincia central de Sofala,

dois indivíduos indiciados no crime de tráfico e consumo de
drogas foram detidos na posse de 30 quilogramas de soruma
que era destinada para a sua comercialização naquela região,
uma vez que ambos os detidos são oriundos da cidade de
Quelimane, na Zambézia.

Já na cidade de Nampula, aquela corporação reclama ter
também detido três indivíduos indiciados no roubo com recurso
a arma de fogo de cerca de 680 mil meticais quando os
assaltados se preparavam para depositar o valor num banco
comercial local.

(E. Arante)

C MC MC MC MC M
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ALEGADAMENTE PARA SE LADEAR DE UM PM EM SUA “CONSONÂNCIA”

Armando Guebuza “sacrificou” Luísa Diogo
➢ ➢ ➢ ➢ ➢ O Presidente Armando Guebuza prescinde de uma figura de maior carisma por um primeiro-
ministro que será mais executor e mais acrítico da acção governativa – Egídio Vaz, historiador e
consultor de comunicação

➢ ➢ ➢ ➢ ➢ Ao tirar do Governo uma primeira-ministra com reputação interna e internacional, Armando
Guebuza consolida a sua visão de governo e completa a transição que iniciou quando assumiu a
chefia do Estado em 2005 – Idem

➢ ➢ ➢ ➢ ➢ Ao apostar em Aires Ali, Armando Guebuza procura um primeiro-ministro mais em consonância
com a sua filosofia e estilo de liderança – Fernando Lima, industrial da comunicação social e comentador
televisivo

Fernando LimaFernando LimaFernando LimaFernando LimaFernando Lima

Fernando Lima, jor-
nalista e comentador tele-
visivo, entende que, ao
apostar em Aires Ali,
“Armando Guebuza pro-
cura um primeiro-minis-
tro mais em consonância
com a sua filosofia e
estilo de liderança”.

“Quando passou a pri-
meira-ministra, Luísa
Diogo tinha um Presi-
dente (Joaquim Chissa-
no) mais aberto a dele-
gar poderes. Armando
Guebuza governa e
gere de uma forma mais
directa”, entende Fer-
nando Lima.

Por sua vez, António
Gaspar, docente no Instituto
Superior de Relações
Internacionais (ISRI), vê na
decisão de Armando Gue-
buza “a necessidade de
refrescar o executivo e
libertar um quadro do
gabarito da Luísa Diogo
para novas funções”.

O silêncio de DiogoO silêncio de DiogoO silêncio de DiogoO silêncio de DiogoO silêncio de Diogo

Para já a antiga primeira-
ministra está como deputada
na Assembleia da República
e não tem feito comentários
à composição do governo,
excepto segunda-feira,
quando afirmou ter deixado
o cargo com a sensação de
“missão cumprida” e
considerou o novo governo
“um bom elenco”.

O próprio Presidente,
quando deu segunda-feira
posse ao novo governo,
teceu rasgados elogios a
Luísa Diogo, que con-
siderou que “deixou um
legado que não a deve
orgulhar apenas a ela e
ao executivo que lide-
rou, mas a toda a Nação
moçambicana”.

Mas Armando Guebuza
não explicou por que afastou
Luísa Diogo quando man-
teve quase todo o anterior
governo, embora alguns
analistas tenham admitido
que “há muito tempo se
falava dessa saída”.

(Redacção & LUSA)

A lguns analistas mo-
çambicanos consi-

deram que a substituição
de Luísa Dias Diogo por
Aires Ali no cargo de pri-
meiro-ministro visa adaptar
esta função “ao estilo mais
interventivo” do Presi-
dente moçambicano, Ar-
mando Guebuza, e respon-
der a um “mandato pecu-
liar”.

Apesar de a maioria dos
membros do Governo an-
terior ter permanecido nos
seus cargos no Executivo
moçambicano esta segun-
da-feira empossado, Luísa
Diogo não foi reconduzida
no posto de primeira-mi-
nistra, cargo que ocupou
quase 10 anos.

Comentando a que é já
considerada a saída mais
sonante do governo mo-
çambicano, o historiador e
consultor de comunicação
Egídio Vaz entende que “o
Presidente Armando
Guebuza prescinde de

uma figura de maior
carisma por um pri-
meiro-ministro que será
mais executor e mais
acrítico da acção gover-
nativa”.

“Ao tirar do Governo
uma primeira-ministra
com reputação interna e
internacional, Armando
Guebuza consolida a
sua visão de governo e
completa a transição
que iniciou quando as-
sumiu a chefia do Esta-
do em 2005”, observou
Egídio Vaz.

O historiador e consultor
de comunicação considera
o segundo mandato “mui-
to peculiar e de incerte-
zas”, porque o partido no
poder, FRELIMO, terá um
congresso e brevemente
será aberta a discussão
sobre a sucessão de Ar-
mando Guebuza, que está
a cumprir o seu último
mandato. C MC MC MC MC M
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Correio da manhã        Preencha este cupão de assinatura e devolva-o através do fax 21305328   Maputo
SIM, desejo assinar o Correio da manhã, por fax ou e-mail, por um período de  ----------------------- meses.
Assinatura mensal  Instituições: USD35; Embaixadas ou ONG estrangeiras USD50. O valor pode ser pago em METICAIS, EURO ou
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CONVITE
A SOJORNAL, Lda, proprietária do jornal Correio da manhã, serve-se da

presente para convidar V. Excias a regularizarem o contrato de Assinatura para
o fornecimento deste periódico para o próximo ano de 2010.

Convidamo-lo, também, a subscrever e a inserir nas páginas da revista
mensal PRESTÍGIO a sua PUBLICIDADE.

Os pagamentos podem ser efectuados por cheque na sede da SOJORNAL
em Maputo ou por transferência bancária ou depósito directo nas nossas contas.
Para as duas últimas opções, por favor, pedir instruções à senhora TELMA
JÚLIO, através dos telefones 21305322 e 21305326, pelos faxes 21305321 e
21305328 ou e-mail: correiodamanha@tvcabo.co.mz ou prestigio@tvcabo.co.mz

SOJORNAL, Lda  - Av. Filipe Samuel Magaia Nº 528 3º Andar, Flat 06
Maputo, Moçambique.

C. P. 1756
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A SEREM GARANTIDOS PELO FAO PARA REDUÇÃO DAS IMPORTAÇÕES

USD 10 milhões para recuperação
da indústria de produção de sementes

Cerca de 10 milhões de
dólares norte-ameri-

canos deverão ser desem-
bolsados ao longo de 2010
pelo Fundo das Nações
Unidas para Agricultura e
Alimentação (FAO) para
reactivação da indústria de
produção de sementes em
Moçambique e incremento
de actividades de investi-
gação agrícola.

O investimento visa re-
duzir a importação daquele
tipo de insumos, segundo
Maria Zemmermann, re-
presentante do FAO em
Moçambique e Suazilân-
dia, realçando que a agri-
cultura comercial moçam-
bicana está cada vez mais
dependente da importação
de sementes da África do
Sul, “facto que deverá

alterar, brevemente,
com a reactivação da
produção local de se-
mentes”.

Zemmermann justificou a
alocação do investimento
realçando que “o custo da
produção e distribuição
local de sementes re-
sulta em preços que as
tornam não acessíveis
para a maioria dos agri-
cultores de subsistên-
cia”.

A FAO, refira-se, acaba
de canalizar cerca de 350
mil dos perto de USD 9,5
milhões desembolsados
pelos parceiros internacio-
nais de cooperação com
Moçambique, para apoiar o
Governo moçambicano a
definir melhores estraté-
gias de desenvolvimento

da Agricultura, visando
alcançar-se os Objectivos
de Desenvolvimento do
Milénio.

Presentemente, aquela
agência da família da
Organização das Nações
Unidas (ONU) financia em
Moçambique cerca de 40

NO PERÍODO O METICAL TEVE GANHOS
DE 3,5% FACE AO USD

Inflação fixa-se em 2,10%
em Dezembro de 2009

O  custo de vida em Moçambique incrementou
 ligeiramente em 2,10%, em Dezembro de 2009,

contra uma variação de 1,42% e 0,47%, em Novembro
último e em igual período de 2008, respectivamente.

Com esta variação, a inflação acumulada no ano
passado de 2009 posicionou-se em 4,21%, contra 6,19%
de 2008, altura em que a taxa média anual manteve a
tendência de desaceleração, fixando-se em 3,25%, no
período em análise, contra 10,33%, em 2008, segundo
o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Por seu turno, a divisa moçambicana, o Metical,
registou até 31 de Dezembro de 2009, ganhos mensais
de 3,5%, tendo, no entanto, registado perdas anuais de
12,4% face ao Euro, enquanto que, em relação ao Rand,
a moeda nacional registou uma depreciação mensal e
anual de 0,5% e 39,6%, respectivamente.

Por seu turno, o barril de Brent, no dia 31 de Dezembro
de 2009, esteve cotado em 78,26 dólares norte-ameri-
canos,  equivalente a um aumento de 9,35%, relativa-
mente à cotação observada no fecho do dia 15 do mesmo
mês de Dezembro de 2009.

No mesmo período, a cotação de ouro registou perdas
de 2,63%, passando a 1095,7 dólares norte-americanos
por onça,  no dia 31 de Dezembro de 2009.

(F. Saveca)

projectos de diferentes
ramos de actividade, com
destaque para Indústria
Pesqueira, Comércio e
Mercados,  extensão agrí-
cola, Agricultura e Saúde
animal, gestão ambiental e
recursos naturais.

(J. Ubisse)


