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Moçambique é um dos
países africanos com
mais vítimas da Sida
* O País conta com 1,6 milhões de órfãos
A sida fez 1,6 milhões de crianças órfãs de pai ou mãe, ou
ambos, em Moçambique –
país onde se estima que mais
de trinta por cento das crianças nasçam infectadas com o
vírus da sida, metade das
quais morre antes de um ano
de idade.
Os números desta tragédia
foram apresentados por Theresa Kilbane, representante
da UNICEF em Moçambique,
num seminário internacional
da AWEPA – Parlamentares
Europeus por África – na Assembleia da República, em
Lisboa.
Em declarações ao Correio
da Manhã, aquela responsável afirma que o drama das
crianças afectadas pela sida
irá continuar. "A situação é

muito dramática e não vai
parar. Até ao ano 2010 vão
ficar órfãs mais 500 mil crianças."
O flagelo da sida em África
gerou recentemente polémica, após o Papa Bento XVI,
ter afirmado, horas antes de
iniciar a visita aos Camarões,
que a distribuição de preservativos não era a resposta
adequada para ajudar África a
combater a sida – "até agrava
o problema". Afirmações que
suscitaram críticas por parte
de governos europeus e organizações da ONU.
Segundo a AWEPA, África é o
continente mais flagelado pela
sida, com 12 a 14 milhões de
crianças órfãs. Até 2010, 16
milhões de crianças ficarão
sem pais.

MOÇAMBIQUE

Brasil oferece aviões militares
à Força Aérea moçambicana
O Governo brasileiro vai oferecer aviões P-27 à Força
Aérea moçambicana e ajudará a criar uma unidade para
operações de manutenção de
paz no exército de Moçambique, anunciou o ministro da
Defesa, Nelson Jobim.
"Vamos providenciar a transferência do P-27, um avião
utilizado no Brasil para treinos
militares", disse Nelson Jobim
aos jornalistas, no final de
uma audiência concedida pelo
presidente moçambicano, Armando Guebuza.
"Verificarei a possibilidade de
mandar mais alguns aviões.
Estamos a fazer uma mudan-

ça na Força Aérea brasileira,
estamos a substituir os P-27
pelos Super Tucanos. Com
isso, queremos ver quais os
aviões que podemos mandar
para cá" (Moçambique), afirmou Nelson Jobim.
O governante brasileiro indicou que dois mecânicos moçambicanos deslocaram-se
ao Brasil para se familiarizarem com o avião que as autoridades de Defesa brasileiras
pretendem transferir para a
Força Aérea moçambicana.
Contudo, a ida destes aviões
depende da aprovação da
proposta pelo Congresso
brasileiro, sublinhou o titular

da pasta da Defesa do Brasil,
que efectuou uma visita de
algumas horas a Moçambique, para estreitar laços de
cooperação no domínio da
defesa.
Nelson Jobim e o seu homólogo de Moçambique, Filipe
Nyussi, rubricaram um acordo
de cooperação, que destaca a
formação de oficiais moçambicanos na área da pilotagem.
"Firmámos um acordo que
fará com que os objectivos se
optimizem: dentro de 30 dias
chegará a Maputo um grupo
de oficiais brasileiros para
começar a implantação de
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uma unidade de operação de
paz no Exército de Moçambique", exemplificou Jobim.
Segundo o governante, a
unidade de operações de paz
no Exército de Moçambique,
que o Brasil ajudará a estabelecer, será composta por 700
homens, que deverão integrar
o contingente de paz em África.
"O objectivo maior é a for-

mação aqui em Moçambique
de um contingente de operações de paz que possa servir
África", disse Nelson Jobim,
assinalando que o Brasil
opera hoje internacionalmente
1.400 homens, sendo que a
sua operação de manutenção
da paz está vinculada ao estado do Haiti, onde se encontram 1.300 soldados brasileiros.

Economia moçambicana com
crescimento de 6 a 8%
nos últimos quatro anos
A economia moçambicana
cresceu anualmente entre 6 e
8% e as exportações superaram as importações nos últimos quatro anos do actual
Governo, cujo mandato termina em finais deste ano, refere
um balanço do Executivo.
Numa avaliação do desempenho social e económico do
Governo de Armando Guebuza feita perante o Parlamento
moçambicano, a primeira-ministra, Luísa Diogo, afirmou
que o Produto Interno Bruto
de Moçambique vai atingir
este ano 267 mil milhões de
meticais (7,7 mil milhões de
euros), contra apenas 129 mil
milhões de meticais (3,6 mil
milhões de euros), em 2005,
primeiro ano do mandato do
actual Executivo.
Luísa Diogo disse que o
enfoque da acção do Governo

nos últimos quatro anos incidiu sobre os distritos, o que
resultou na afectação de
cinco mil milhões de meticais
(143 milhões de euros) ao
Orçamento de Investimento
de Iniciativa Local e na criação de 108 mil novos postos
de trabalho nas zonas rurais.
No sector da educação, foram construídas nos últimos
quatro anos mais de 12 mil
novas escolas, contra as
9.655 escolas que existiam
em 2004.
A taxa líquida de escolarização entre as crianças moçambicanas passou de 74,2%
para 99,2%, o que permitiu o
ingresso no ensino da quase
totalidade das crianças moçambicanas, referiu ainda a
primeira-ministra moçambicana.

Comércio com EUA
duplicou em 2008
O comércio de bens entre
Moçambique e os EUA atingiu
229 milhões de dólares em
2008, um valor que representa o dobro do volume alcançado em 2007.
Uma nota de imprensa da
embaixada dos EUA em Maputo, distribuída por ocasião
da visita esta semana do ministro da Indústria e Comércio
moçambicano, António Fernando, aos EUA, indica que
as exportações norte-americanas para Moçambique
aumentaram 86% em 2008,
para 213 milhões de dólares.
Por outro lado, as exportações moçambicanas para os
Estados Unidos atingiram

16,8 milhões de dólares, mais
214% em relação a 2007.
Moçambique vendeu aos
EUA titânio, tântalo, castanha
de caju e pedras preciosas,
beneficiando da isenção de
direitos aduaneiros, no quadro
da Lei de Oportunidade para o
Crescimento Africano (AGOA,
na sigla em inglês), aprovada
pelos EUA a favor de alguns
países pobres.
“Moçambique é apenas um
dos 14 países africanos subsaarianos e organizações regionais com os quais os Estados Unidos têm um Acordo
Quadro de Comércio e de Investimentos”, indica o texto.

Estradas de Sofala vão
ser alvo de beneficiação
Mais de 1500 quilómetros de
estradas da província de Sofala serão alvo, a partir deste
mês, de obras de manutenção
de rotina e de melhoramentos
localizados.
Acrescenta-se que estas
obras, previstas para durar
nove meses, irão ser executadas por 20 construtores que
ganharam três concursos
públicos de adjudicação das
empreitadas, lançados simultaneamente em Janeiro passado.
Para a realização das obras,
o Fundo de Estradas já disponibilizou 77 milhões de meticais, dos quais 60 milhões
destinados a suportar as despesas com a manutenção de
rotina de 1510 quilómetros e
os restantes 17 milhões para
melhoramentos localizados

em 27 quilómetros.
Estão disponíveis cerca de
13 milhões de meticais atribuídos pelo Fundo de Estradas e pela Agência Sueca de
Desenvolvimento
Internacional para o projecto-piloto
de revestimento a baixo custo
de 32 km de uma das estradas.
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