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Investimentos na área da energia
escapam à crise financeira

Campanha algodoeira 2007/2008
regista quebra de sete por cento
A maior parte das empresas
algodoeiras de Moçambique
falhou nos seus objectivos
para a campanha agrícola
2007/2008, de acordo com o
mais recente relatório divulgado pelo Instituto do Algodão.
Os dados finais da comercialização de algodão em bruto da colheita de 2008 indicam
terem sido produzidas 69500
toneladas, sete por cento a
menos do que as 74 mil toneladas previstas no início da
campanha.
Esta quebra é justificada pelo

atraso nas empresas algodoeiras em adquirir o algodão
produzido pelos agricultores
na campanha anterior o que
motivou alguns a abandonarem o algodão em benefício
de outras colheitas mais rentáveis, caso do sésamo.
O instituto adianta que a chuva excessiva registada no início de 2008 significa que algumas áreas não foram plantadas ou que outras áreas, já
plantadas, ficaram inundadas
tendo-se perdido o que foi semeado.
Quanto à fibra de algodão o

instituto informa terem sido
produzidas 25300 toneladas,
23300 das quais já foram
classificadas.
Da fibra classificada, 12400
toneladas foram já exportadas
tendo proporcionado uma
receita de 18,8 milhões de
dólares ao preço médio de
1430 dólares a tonelada.
O Instituto do Algodão espera
uma melhoria esta campanha
agrícola com uma área plantada de 168 mil hectares e
uma produção de algodão em
bruto de 80 mil toneladas.

Matola vai ter novo terminal
para combustíveis líquidos
Um cais e um terminal para
combustíveis líquidos com 60
mil metros cúbicos de capacidade serão em breve cons-

truídos na Matola, informou o
jornal Notícias, de Maputo.
O projecto orçado em 45 milhões de dólares será finan-

África do Sul e
Moçambique deveriam
integrar postos fronteiriços
A África do Sul e Moçambique
deveriam integrar os postos
dos Libombos e de Ressano
Garcia num único posto fronteiriço a fim de aumentar as
medidas de segurança na
fronteira, afirmou terça-feira
em Komatipoort uma fonte oficial.
Xoliswa Sibeko, directorageral do Departamento de
Serviços Correccionais, afirmou que a existência de um
único posto fronteiriço facilitaria o movimento legal de
pessoas e bens pela fronteira.
Sibeko disse ainda que tal
decisão iria permitir reduzir as
longas filas de espera e ter

como resultado uma melhor
prestação de serviços aos viajantes.
Embora o governo sul-africano sempre tenha atribuído
grande prioridade ao controlo
de pessoas e bens nos postos
fronteiriços, esses esforços
foram aumentados antecipando a Taça das Confederaçoes
2009 e o Campeonato Mundial de Futebol 2010.
Em função do previsto afluxo
de adeptos do futebol, uma
Iniciativa Conjunta Fronteiriça
(Joint Border Clearance Initiative) deverá ser aplicada
tanto pela África do Sul como
pelos estados vizinhos nos
postos fronteiriços.
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ciado pela estatal Portos e
Caminhos de Ferro de Moçambique e pela empresa norueguesa Odfjell, sendo resultado, de acordo com o jornal,
da visita efectuada pelo Presidente da República de Moçambique aos Países Baixos
e à Noruega.
Knut Holsen, vice-presidente
da Odfjell para África, Índia e
Médio Oriente, disse ao jornal
que durante a sua visita aos
Países Baixos Armando Guebuza escalou o porto de Roterdão, onde a Odfjell possui
uma terminal com cerca de
1,6 milhão de metros cúbicos
de capacidade, facto que impressionou o Chefe do Estado
a ponto de convidar aquela
companhia a desenvolver projectos também em Moçambique.
Actualmente, Moçambique
possui uma capacidade reduzida de armazenamento de
combustíveis, acreditando-se
que a construção do novo terminal vai acrescentar valor e
ajudar a minimizar o problema
através da criação de reservas para assegurar disponibilidade em momentos de crise.
O terminal vai ser construído
em duas fases, estando
actualmente a decorrer estudos dos diferentes impactos
da sua instalação, sobretudo
na componente ambiental,
considerando a natureza dos
produtos a serem manuseados, nomeadamente ácidos,
etanol, gasolina, diesel, óleos
e outros produtos químicos no
estado líquido.

deste ano, e a extensão da rede eléctrica em 1.400 quilómetros, além da expansão da
capacidade produtiva da Hidroeléctrica de CaBora Bassa
(HCB), que implica um investimento de mil milhões de dólares (795 milhões de euros).
Em dúvida está também a
construção de outra siderurgia
em Maputo, um projecto avaliado em dois mil milhões de
dólares, bem como "vários
projectos de extracção mineira liderados por empresas de
menor dimensão, devido à
sua situação mais vulnerável"
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Rio Tinto faz prospecção
de minerais em Inhambane
A maior empresa mineira
mundial, a norte-americana
Rio Tinto, está a efectuar estudos de prospecção de minerais na província de Inhambane, a sul de Moçambique,
informou em Maputo o Centro
de Promoção de Investimentos.
Os estudos decorrem nos

distritos de Inharrime e Jangamo, a sul da província.
De acordo com o director
provincial dos recursos minerais de Inhambane, Custodio
Nguetane, os trabalhos já estão a mostrar resultados encorajadores, havendo possibilidade de ocorrência de
ilmenite, rútilo e zircão.

African Queen Mines
desiste de projecto
mineiro em Cazula
e investe no Fingoé
O grupo canadiano African
Queen Mines anunciou em
Vancouver ter informado a
parceira Manica Minerals de
que desistia do projecto de
exploração de ouro de Cazula, em Moçambique.
A acordo assinado em Agosto
de 2007 entre o grupo, que
em Moçambique funciona sob
a designação Pan African Mining (PAM) Mozambique, e a
Manica Minerals cobria a exploração e o desenvolvimento
do histórico distrito de minas
de ouro de Machinga, englobando cerca de 350 quilómetros quadrados perto da cidade de Tete.
Em comunicado assinado pelo presidente do grupo, Irwin
Olian, afirma-se que ao longo
dos últimos dois anos foram

efectuados estudos contratados à empresa da Cidade do
Cabo, África do Sul, Remote
Exploration Services, tendo
sido investidos cerca de 600
mil dólares.
Mas os resultados obtidos recomendaram que o projecto
fosse abandonado e os esforços e dinheiro seja canalizado para o projecto aurífero
de Fingoé, onde os estudos
levados a cabo apresentaram
resultados promissores.
Além do projecto de Fingoé, o
comunicado indica que o grupo vai centrar-se agora nos
projectos diamantíferos no
Botswana e na Namíbia, "que
serão o foco principal das
nossas actividades nos próximos meses".

Oração ao Sagrado e Divino Espiríto Santo
Oh! Divino Espírito Santo. Vós que me esclareceis de tudo que iluminais todos os
meus caminhos para que eu possa atingir a felicidade. Vós que me concedeis o
sublime dom de perdoar e esquecer as ofensas e até o mal que me tenham feito, a
Vós que estais comigo em todos os instantes, eu quero, humildemente, agradecer
por tudo que sou, por tudo que tenho e confirmar, uma vez mais, a minha
intenção de nunca me afastar de Vós por maiores que sejam a ilusão ou tentações
materiais, com a esperança de um dia merecer e poder juntar-me a Vós e a
todos os meus irmãos na perpértua Glória e Paz. Amen. Obrigado mais uma vez.
A pessoa deverá rezar esta oração 3 dias seguidos sem dizer o pedido. Dentro
de 3 dias será alcançada a graça por mais dificil que seja. Publicar a oração
assim que receba a graça. Agradeço a graça recebida. F.F.
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O ministro moçambicano reagia às previsões de organismos internacionais que dão
conta de uma eventual redução de investimentos em diferentes áreas, em consequência da crise financeira global.
Recentemente, o Fundo Monetário Internacional (FMI) reviu em baixa as projecções de
crescimento económico de
Moçambique, que deverá situ-

ar-se em 5,5 por cento este
ano e 5,4 por cento em 2010,
em consequência do "impacto
da crise económica" mundial.
Segundo o FMI, a crise financeira mundial "vai resultar numa redução dos investimentos" e "alargar a incerteza
quanto à provisão da ajuda
oficial ao desenvolvimento".
No seu mais recente relatório
sobre a actividade económica
em Moçambique, o banco
português BPI indica que,
face à actual crise de crédito
global, a falta de financiamento para os chamados "megaprojectos" é hoje o "maior risco para o crescimento da economia moçambicana".
Entre os projectos em causa,
salientam os economistas do
BPI no mesmo relatório, estão
a barragem M´panda Nkua,
que deveria arrancar no início

da Tongaat em Moçambique Xinavane e Mafambisse - contribuiram com 250 milhões de
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lhões de dólares já haviam sido desembolsados. É verdade
que é um projecto de refinaria
cujo valor global é de 8 mil
milhões de dólares, mas se há
um financiador que liberta,
nesta altura, 50 milhões de
dólares para se financiar algumas das fases do projecto é
um sinal de que ele não está
abandonado”, disse o ministro.

O grupo sul-africano Tongaat
Hulett anunciou ir investir 470
milhões de randes para concluir projectos em Moçambique para aumentar a produção de açúcar a ser exportado
para os países da União Europeia.
O presidente executivo Peter
Staude disse que a expansão
para uma produção de 300 mil
toneladas este ano representa
um acréscimo de receitas de
800 milhões de rands (cerca
de 80 milhões de dólares) na
segunda metade do ano.
A Tongaat, o maior produtor
de açúcar da África do Sul a
seguir à Illovo Sugar, está a
aumentar a produção em países que beneficiam de acesso
preferencial à União Europeia
a preços de topo.
Em 2008 as duas açucareiras
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O ministro da Energia, Salvador Namburete, disse quartafeira em Maputo desconhecer
qualquer eventual desistência
dos grandes e pequenos projectos em carteira no sector
em resultado da actual crise
financeira mundial.
Falando em conferência de
imprensa sobre a realização
de um seminário sobre biocombustíveis em África, a decorrer em Maputo, o ministro
indicou que os projectos no
sector da energia continuam a
ser desenvolvidos "dentro dos
prazos estabelecidos" e apresentou como exemplo o facto
de o Governo continuar a trabalhar com os proponentes do
projecto para a construção da
futura barragem de Mpanda
Nkwa.
“Quarta-feira mesmo afirmaram que os primeiros 50 mi-

Tongaat Hulett vai investir
na conclusão dos projectos
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