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Londres, 2 Nov (AIM) – 
A multinacional Anadarko 
Petroleum Corporation, uma 
companhia petrolífera com 
sede no Texas, EUA, prevê 
uma produção anual de cerca 
de 50 milhões de toneladas de 
Gás Natural Liquefeito (GNL) 
extraído da sua concessão 
na Bacia do Rovuma, na 
província de Cabo Delgado, 
norte de Moçambique. 

Paralelamente, as re-
ceitas resultantes do projecto 
poderão igualar ou ultrapassar 
o actual Produto Interno Bruto 
(PIB) de Moçambique. 

Falando em entrevista 
a AIM, o porta-voz da An-
adarko, John Christiansen, 
disse “fizemos uma massiva 
descoberta em Moçambique. 
Olhando para todos os recur-
sos que encontramos na Área 1 
da Bacia do Rovuma, estamos 
próximos dos 100 triliões de 
pés cúbicos de gás natural, 
com um volume recuperável 
entre 35 a 65 triliões de pés 
cúbicos”. 

A companhia está a con-
centrar o seu desenvolvimento 
inicial na construção de duas 
unidades de liquefacção de gás 
natural, cada uma com uma 

capacidade para processar cinco 
milhões de GNL, destinado para 
os mercados de exportação. 

Contudo, Christiansen 
afirma que existem reservas 
suficientes que justificam a 
instalação de 10 unidades de 
liquefacção, correspondente a 
uma produção anual de 50 mil-
hões de toneladas de GNL nos 
próximos anos.

Numa primeira fase, a 
Anadarko e seus parceiros ten-
cionam investir cerca de 15 bil-
iões de dólares em Moçambique, 
que inclui o desenvolvimento do 
projecto e instalação de unidades 
de liquefacção de gás natural. 
A produção deverá iniciar em 
2018.

Aquela multinacional vai 
explorar as suas reservas desco-
bertas no complexo Golfinho/
Atum estimadas entre 15 a 35 
triliões de pés cúbicos de gás 
natural recuperável, e no com-
plexo Prosperidade, cujas reser-
vas estão calculadas entre 17 a 
30 triliões de pés cúbicos. 

O complexo Prosperidade 
está situado a sul do Golfinho/
Atum e faz fronteira com a Área 
4, que foi concessionada a mul-
tinacional italiana ENI.

. 

Projecto de gás da Anadarko 
poderá duplicar pib de 

Moçambique 
Por John Hughes, da AIM, em Londres

FMI prevê crescimento de 7,5 
por cento este ano

Maputo, 02 Nov (AIM) – O Fundo Monetário Internacional 
(FMI) prevê um crescimento real de 7,5 por cento do Produto 
Interno Bruto (PIB) em Moçambique para o corrente ano, disse 
hoje, o representante residente daquela instituição financeira no 
país, Victor Lledó.

Esta previsão é similar a do Banco Africano de Desenvol-
vimento (BAD), que vaticina um crescimento de 7,5 e 7,9 por 
cento para os anos de 2012 e 2013 respectivamente, mas está 
abaixo da meta do governo, que é de 8,5 por cento.

“A economia de Moçambique continua robusta, apesar 
da frágil conjuntura económica global. Reflectindo o rápido 
arranque da produção de carvão e suas exportações, espera-se 
que o crescimento do PIB real atinja 7,5 por cento este ano”, 
disse Lledó.

Estas estimativas resultam de um trabalho de uma missão 
do FMI que visitou Moçambique de 17 a 31 de Outubro para 
a quinta avaliação ao país no âmbito do Instrumento de Apoio 
à Política Económica (PSI), um programa de monitoramento 
económico de três anos aprovado em 2010.

A missão do FMI também apurou uma desaceleração 

Maputo, 02 Nov (AIM) 
- Um grupo de trabalho 
integrando representantes 
dos ministérios de defesa 
de  Moçambique  e  do 
Zimbabwe será criado, em 
breve, para a concepção 
de um Memorando de 
Entendimento sobre a 
f o r m a ç ã o  d e  c a d e t e s 
d a s  f o r ç a s  a r m a d a s 
zimbabweanas na Academia 
Militar Marechal Samora 
M a c h e l ,  l o c a l i z a d a 
na província nortenha 
moçambicana de Nampula.

O facto foi anunciado 
pelo Comandante do Exér-
cito Nacional do Zimba-

Academia Samora Machel pode 
for-mar militares zimbabweanos 

bwe, Tenente-general Phillips 
Sibanda, no termo da sua visita 
de uma semana a Moçambique, 
enquadrada nos esforços para o 
incremento da cooperação mili-
tar entre os dois países.

“Temos um grande inter-
esse em que cadetes das forças 
armadas zimbabweanas sejam 
formados na Academia Militar 
Samora Machel, e para a ma-
terialização desta ideia, numa 
primeira fase, vai ser criado 
um grupo de trabalho que irá 
conceber um memorando de En-
tendimento que definirá quando 
e como essa formação irá ocor-
rer”, disse Sibanda.

Estrangeiros suspensos por traba-lharem ilegalmente em 
Moçambique..............................................................................2

Volume de negócios e de remunerações reduziu em...............2
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Segundo Christiansen, a Anadarko já 
está a negociar com o governo moçambi-
cano e a ENI para estudar a possibilidade 
de juntarem esforços na exploração dos 
recursos existentes. 

A Anadarko também está a fazer 
um furo na área Pérola Negra, junto ao 
extremo sul da Área 1, e tenciona abrir 
furos nas áreas Linguado e Orca nos finais 
do corrente ano ou início de 2013. 

Actualmente, a Anadarko emprega 
cerca de mil trabalhadores moçambi-
canos, e este número poderá aumentar 
facilmente para atingir 10.000 durante 
a fase de construção. Além disso haverá 
inúmeras oportunidades de emprego para 
os serviços de apoio.

Christiansen descreve o projecto 
como uma oportunidade de transformação 
de Moçambique em termos de receitas e 
empregos. Ele acredita que se a Anadarko 
atingir 50 milhões de toneladas por ano 
poderá colocar Moçambique na terceira 
posição entre os maiores exportadores de 
GNL do mundo inteiro a seguir ao Qatar 
e Austrália. 

Ele enfatizou a importância de se 
avançar com o projecto para que o mesmo 
esteja operacional em 2018, para que o 
país possa se beneficiar das receitas re-
sultantes do projecto. 

A Anadarko é a operadora da Área 1 
da Bacia do Rovuma, lidera um consórcio 
com 36,5 por cento das acções. Os seus 
parceiros no consórcio incluem a Mitsui 
do Japão (20 por cento), BPRL Ventures 
e Videocon (ambas da Índia com 10 por 
cento cada uma) e a companhia estatal 
tailandesa PTTEP (8,5 por cento). 

A Empresa Nacional de Hidro-
carbonetos (ENH) representa o gov-
erno moçambicano com 15 por cento das 
acções

Estrangeiros 
suspensos por traba-
lharem ilegalmente 

em Moçambique
Maputo, 02 Nov (AIM) – O Ministério 
do Trabalho (MITRAB) suspendeu 
dois cidadãos indianos e um sul-
africano por trabalharem ilegalmente em 
Moçambique.

Trata-se dos cidadãos Anis Moham-
mad e Etiaz Jawais, de nacionalidade 

indiana, e o sul-africano Carlos Sérgio 
da Cunha Veiga, que foram descobertos 
a trabalhar ilegalmente em Maputo pela 
Inspecção-geral do Trabalho.

Segundo um comunicado de imprensa 
do MITRAB, o cidadão de nacionalidade 
sul-africana trabalhava na empresa Bell 
Equipment, na cidade da Matola, Província 
de Maputo, enquanto Anis Mohammad e 
Etiaz Jawais trabalhavam na Mussa Com-
ercial, na cidade de Maputo. 

“A Inspecção-Geral do Trabalho (IGT) 
suspendeu, com efeitos imediatos, três 
cidadãos estrangeiros que se encontravam 
a trabalhar ilegalmente em Moçambique, 
mais concretamente em violação à Lei do 
Trabalho, conjugada com o nº 1 do artigo 
4, do Regulamento relativo aos mecanismos 
e procedimentos para a contratação de ci-
dadãos de nacionalidade estrangeira”, indica 
o comunicado de imprensa.

Volume de negócios 
e de remunerações 
reduziu em Agosto

Maputo, 02 Nov (AIM) - O nível 
geral do volume de negócios e das 
remunerações reduziram em Agosto último 
comparativamente a situação do mês 
anterior em Moçambique, segundo indica 
o Índice das Actividades Económicas – 
Agosto 2012, uma pesquisa do Instituto 
Nacional de Estatísticas (INE).

De acordo com esta pesquisa, o nível 
geral do volume de negócios diminuiu em 
1,2 por cento e o das remunerações em 1,7 
por cento, o que resulta da grande diminu-
ição do índice do sector da energia em 7,1 
por cento, da indústria em 3,7 por cento, do 
comércio em 0,7 por cento e do turismo, em 
0,9 por cento.

“Os aumentos, pouco significativos, 
verificados nos sectores dos transportes com 
0,4 por cento e de outros serviços com 1,1 
não foram suficientes para evitar a queda no 
índice geral do volume de negócios do mês 
em análise”, indica a publicação.

Quanto as remunerações, o docu-
mento justifica o decréscimo como sendo 
resultado da baixa dos índices dos sectores 
da indústria em 3,1 por cento, de outros 
serviços em 5,3 por cento e do turismo em 
1,4 por cento. Os sectores do comércio e dos 
transportes foram os únicos que registaram 
índices positivos de 0,9 e 0,6 por cento 
respectivamente.

Contudo, durante o período em aná-

lise, o país registou um aumento pouco 
significativo do índice do emprego em 
0,7 por cento. Este aumento é resultado 
da estabilidade verificada em quase todos 
os sectores.

“Comparando com o mês de Agosto 
de 2011, os índices globais de Agosto 2012 
registaram um aumento, sendo de 18,6 por 
cento para o volume de negócios, 6,9 por 
cento para remunerações e 1,4 por cento 
para o emprego”, refere a pesquisa.

O Índice das Actividades Económi-
cas divulga os principais resultados dos 
inquéritos mensais à economia iniciados 
em Janeiro de 2004 e visa reportar o 
quadro geral da evolução no curto prazo de 
indicadores homogéneos do sector real da 
economia sob forma de números, índices 
e segundo a classificação das actividades 
económicas de Moçambique.

Farmacêuticos de 
Moçambique e 

Portugal estreitam 
cooperação

Maputo, 02 Nov (AIM) - A Associação dos 
Farmacêuticos de Moçambique (AFARMO) 
e a Ordem dos Farmacêuticos (OF) de 
Portugal assinaram esta Quinta-feira, em 
Lisboa, um protocolo de cooperação visando 
formalizar a continuação das actividades de 
interesse das duas organizações.

Segundo um comunicado de imprensa 
recebido pela AIM, este protocolo de coop-
eração visa dar continuidade das acções 
da OF em Moçambique, abrangendo os 
domínios da formação pré e pós-graduação 
de farmacêuticos moçambicanos, a in-
vestigação científica, desenvolvimento 
tecnológico e inovação no sector da Saúde, 
em geral, e da Farmácia e do Medicamento, 
em particular.

A produção de informação técnico-
científica dirigida aos farmacêuticos 
moçambicanos, o apoio ao processo de 
transformação da AFARMO em Ordem 
Profissional, bem como na elaboração 
de estatutos, regulamentos e códigos in-
ternos são outras áreas abrangidas pelo 
protocolo.

“Ao abrigo deste acordo, as duas or-
ganizações comprometem-se ainda a criar 
condições para a organização de um evento 
conjunto, com a denominação “Jornadas 
Luso-Moçambicanas de Farmácia”, com 
periodicidade bianual”, refere o comuni-
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cado de imprensa.
Este acordo foi assinado pelo presi-

dente da AFARMO, Sérgio Seny, e o bas-
tonário da OF, Carlos Maurício Barbosa, 
no final da sessão de encerramento do 1º 
Simpósio Luso-Brasileiro de Farmácia, 
que decorreu Quinta-feira no Centro de 
Congressos de Lisboa.

A assinatura deste protocolo antece-
deu a realização de uma Assembleia Geral 
da Associação de Farmacêuticos dos Países 
de Língua Portuguesa (AFPLP), que deco-
rre hoje, também no Centro de Congressos 
de Lisboa. 

A AFPLP representa os farmacêuticos 
e as organizações farmacêuticas de sete 
países de expressão portuguesa – Moçam-
bique, Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-
Bissau, Portugal e São Tomé e Príncipe.

No encontro de hoje, os participantes 
irão debruçar-se sobre o ponto da situação 
sobre o associativismo profissional e a ac-
tividade farmacêutica nos países-membros, 
estando também prevista a emissão de uma 
resolução sobre Boas Práticas de Farmácia 
e a definição do X Congresso Mundial de 
Farmacêuticos de Língua Portuguesa.

(AIM)

Primeira-dama dá 
nota positiva ao 

trabalho realizado na 
cidade de Maputo

Maputo, 02 Nov (AIM) – A Primeira-
dama da República, Maria da Luz Guebuza, 
que terminou Quinta-feira uma visita 
de trabalho de quatro dias a capital 
moçambicana, Maputo, deu nota positiva 
ao trabalho realizado nesta parcela do 
país.

Falando em conferência de imprensa, 
Maria da Luz Guebuza disse que os feitos 
que constatou durante a visita mostram que 
o país, em particular a cidade de Maputo, 
está a avançar e a superar as várias dificul-
dades, o que encoraja mais trabalho.

Na cidade de Maputo, Maria da Luz 
Guebuza, visitou, de 29 de Outubro a 1 
de Novembro, os distritos KaMaxakeni, 
KaNyaka, KaMpfumo e KaMubukwana, 
tendo orientado encontros populares e com 
organizações sociais, associações de agri-
cultores, estudantes, para além de visitar 
projectos económicos.

“Estamos satisfeitos com o trabalho 

realizado no ano passado”, disse.
No encontro com as associações, 

segundo a Primeira-dama, os agricultores 
pediram a disponibilização de sementes 
no momento certo para poderem apostar 
forte nas campanhas de produção sem 
nenhum risco. 

Segundo Maria da Luz Guebuza, 
durante os encontros, as mulheres demon-
straram uma grande vontade de trabalhar 
sempre que são criadas as condições para o 
efeito, e os estudantes, por seu turno, mani-
festaram a sua prontidão em trabalhar em 
qualquer distrito depois da sua formação.

“Os estudantes mostraram grande ma-
turidade ao apontarem que alguns dos seus 
colegas passam por muitas dificuldades na 
escola devido ao excesso de mimos que 
lhes são dados pelos pais e prontificaram-se 
a participar nos trabalhos de manutenção 
e limpeza das escolas”, explicou Maria da 
Luz Guebuza.

Maria da Luz Guebuza aconselhou 
aos estudantes que terminam a 12/a classe 
e que não conseguem prosseguir com os 
estudos e nem emprego a seguirem cursos 
técnicos como serralharia, carpintaria, e 
outros profissionalizantes.

“Também participamos no lança-
mento da campanha de luta contra o cancro 
da mama com a princesa nigeriana Nikky 
Onyeri, patrona da fundação de luta contra 
esta doença, sensibilizando as mulheres a 
participarem na conferência sobre o cancro 
cervical a ter lugar, em Julho de 2013, em 
Maputo”, disse.

O lixo que prolifera na cidade de 
Maputo preocupa as mulheres, facto agra-
vado pelo uso do saco plástico que obstrui 
os esgotos. Como alternativa, segundo a 
Primeira-Dama, elas propuseram o uso do 
cesto de palha, o que demonstra que estão 
também preocupadas com o saneamento 
do meio.

prevê crescimento de 7,5 por cento este 
ano (cont.)

FMI acentuada da inflação, que caiu de 
16,6 por cento no final de 2010 para 1,2 por 
cento em Setembro de 2012, a taxa mais 
baixa na região.

Segundo esta instituição, essa tendên-
cia da inflação reflecte os efeitos de um 
firme aperto da política monetária em 
2011, preços de alimentos importados mais 
baixos do que o esperado, e estabilidade 
dos preços administrativos.

Igualmente, a missão do FMI consta-

tou que as exportações e o investimento 
directo estrangeiro têm permanecido fortes, 
levando a altos níveis de investimento e 
ao fortalecimento adicional das reservas 
internacionais em 2012.

“A missão saúda o cometimento 
renovado das autoridades na persecução 
de políticas económicas prudentes no 
âmbito do programa apoiado pelo FMI. 
As políticas das autoridades continuam a 
ter por finalidade preservar a estabilidade 
económica e sustentar o crescimento 
económico elevado, tornando-o mais in-
clusivo”, indica a fonte.

Contudo, Lledó disse que o país está a 
registar passos assinaláveis na agricultura, 
sendo o exemplo disso o corredor agrícola 
da Beira, no centro do país, onde se verifica 
uma melhoria das cooperativas e créditos 
agrícolas

Contudo, ele defendeu ser necessária 
a implementação de uma reforma agrícola, 
investindo na melhoria das sementes para 
melhorar a produção, nas infra-estruturas 
visando o melhor escoamento da produção, 
na melhoria do acesso aos créditos bem 
como na facilitação do acesso aos títulos de 
direito de uso e aproveitamento de terra.

Lledó sublinhou ainda a necessidade 
do país investir na protecção social com 
vista a aumentar o nível de resistência das 
camadas vulneráveis aos choques.

No âmbito da protecção social, ele 
destacou o papel fundamental dos mega 
projectos, que podem contribuir para o 
aumento das receitas fiscais, e que poderão 
ser usadas para financiar programas de 
protecção social de modo a aumentar 
a produção, produtividade e protecção 
social.

Moçambique 
no Conselho de 

Ministros dos países 
do índico

Maputo, 02 Nov (AIM) - O Vice-Ministro 
moçambicano dos Negócios Estrangeiros e 
Cooperação, Henrique Banze, chefia uma 
delegação que participa desde hoje, em 
Gurgoun, na Índia, na Décima Segunda 
Reunião do Conselho de Ministros da 
Associação dos Países da Orla Marítima do 
Oceano Índico para a Cooperação Regional 
(IOR-ARC).

São temas de destaque o comércio, 
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investimentos e cooperação entre os esta-
dos membros da organização, e a segurança 
marítima.

Com dezanove membros, a IOR-
ARC tem o propósito de promover um 
crescimento sustentável e desenvolvi-
mento equilibrado da região do Oceano 
Índico, através da cooperação económica, 
liberalização do comércio, investimento 
estrangeiro, turismo, ciência e tecnologia, 
desenvolvimento de infra-estruturas e re-
cursos humanos e segurança marítima. 

A reunião foi antecedida de várias 
outras caso da de comércio e investimento, 
do fórum de negócios e da 14ª sessão do 
Comité de Altos Funcionários.

Academia Samora Machel pode for-mar 
militares zimbabweanos (cont.)

Referiu que a cooperação entre 
Moçambique e o Zimbabwe começou 
muito antes da independência zimbabwe-
ana, em 1980, “ e a formação de cadetes 
em Nampula é uma continuação daquilo 
que vínhamos fazendo”.

Presentemente, a cooperação entre 
as forças armadas dos dois países abrange, 
fundamentalmente, a troca de informação 
e a formação de formadores militares das 
Forças Armadas de defesa de Moçambique 
(FADM), na área de Serviços Cívicos.

Entretanto, o Comandante do ramo 
do Exército das FADM, Major-General 
Eugénio Mussa, considerou boa a coop-
eração militar entre os dois países, e inclui, 
entre outras actividades, a realização de 
exercícios militares conjuntos.

Para o oficial moçambicano, no âm-
bito desta cooperação, as escolas Práticas 
dos exércitos dos dois países “terão que 
tentar interligar-se, devendo a Academia 
Militar Marechal Samora Machel tornar-
sen uma instituição internacional”.

Mussa revelou que Moçambique 
possui, neste momento, militares a serem 
formados na área de Serviços Cívicos no 
Zimbabwe, para além de um outro grupo 
que está a ser treinado no Colégio Militar 
zimbabweano.

Refira-se que, recentemente, o Bo-
tswana manifestou também interesse em 
enviar a Moçambique efectivos militares 
seus para serem formados na Academia 
Militar Marechal Samora Machel.

“Agentes informais” 
nivelam o fosso 

em zonas sem rede 
sanitária

Por Leonel Muchano, da AIM, em 
Pequim 

Pequim, 02 Nov (AIM) – Os “agentes 
informais” de prestação de cuidados 
sanitários desempenham um papel 
preponderante na provisão dos serviços 
médicos em áreas ainda não cobertas quer 
pelos serviços públicos de saúde quer 
pelos privados ou organizações que se 
dedicam às actividades do ramo em prol 
das comunidades.

Esta constatação constitui o saldo de 
um das sessões paralelas havidas na manhã 
de hoje, penúltimo dia do 2/o Simpósio 
Global sobre Pesquisa nos Sistemas de 
Saúde, que junta desde Quarta-feira, em 
Pequim, um pouco mais de 1800 interve-
nientes, desde pesquisadores, decisores, 
financiadores, implementadores e represen-
tantes da sociedade civil, para discutir os 
mecanismos a seguir no apoio à pesquisa.

Na sessão, cujas experiências apre-
sentdas como modelo validativo do con-
tributo dos agentes informais na provisão 
dos cuidados médicos foram da Índia e 
Bangladesh, na Ásia, e de África, a Nigéria, 
ficou claro que além de nivelarem o fosso 
resultante da falta de cobertura da rede 
sanitária, “os agentes informais” também 
ajudam a salvar muitas vidas nas áreas 
ainda fora da rede.

O encontro, subordinado ao tema 
“Fortalecendo os Agentes Informais para a 
Melhoria dos Sistemas de Saúde: Licções 
do Bangladesh, Índia e Nigéria” ficou 
provado que eles têm um valioso papel em 
doenças gerais, malária, saúde materno-
infantil, saúde reprodutiva, entre outras 
em menor escala.

Os agentes informais, além de serem 
convenientes para as comunidades pelo 
valor que elas têm de pagar pelos serviços, 
gozam de alta confiança dado, primeiro, o 
critério de selecção a nível comunitário e a 
responsabilidade com a qual desempenham 
as suas obrigações.

No sentido de garantir um exercício 
seguro de cuidados médicos aos doentes, 
os três países dão uma formação que varia 
de três a seis meses, tudo com vista a as-

segurar que a qualidade de resposta para 
os primeiros socorros é qualitativamente 
aceitável. 

Apesar do tempo de formação ser 
bastante reduzido, muitas vezes admin-
istrada pelos próprios quadros da saúde 
pública, organizações religiosas e mesmo 
Organizações Não Governamentais (ONG) 
do ramo da saúde, a sua capacidade de 
resposta tem um valor inestimável, pelo 
menos enquanto não houver uma univer-
salização da cobertura sanitária.

Ainda com o tempo de formação 
bastante curto, aspecto que concorre nal-
guns casos para uma prestação de cuidados 
qualitativamente baixa, certas vezes, tra-
duzida na excessiva prescrição de fármacos 
e a influência das práticas culturais, o certo 
é que aliviam a falta de resposta do sector 
pelo menos enquanto não houver a devida 
intervenção médica. 

David Peters, da Universidade John 
Hopkins na Faculdade de Saúde Pública, 
apesar de reconhecer o elevado contributo 
dos agentes informais, defendeu mais estu-
dos sobre o seu contributo nos países onde 
a iniciativa está a ser implementada.

“É preciso ter um conhecimento 
muito profundo do ambiente e do mercado 
de cada país, por forma a se encontrar 
melhores formas de implementar as ini-
ciativas, porque não é apenas pelo facto de 
elas terem gerado sucesso na América ou 
Europa que serão apropriadas para outros 
países”, explicou Peters. 

Moçambique, embora não tenha sido 
caso de estudo, possui uma experiência 
semelhante que consiste nos comités co-
munitários de saúde que são o elo entre os 
serviços públicos e as comunidades que 
não só atendem os doentes mas também 
desempenham uma forte componente de 
educação cívica as comunidades, para a 
prevenção de diversas doenças. 

Aliás, o Ministério moçambicano da 
Saúde (MISAU) está apostado na reconsti-
tuição dos comités comunitários pelo seu 
papel a nível das comunidades.

Entre os outros temas debatidos nas 
outras sessões paralelas do penúltimo dia 
do 2/o Simpósio Global em Pequim que, 
aliás, decorrem em simultâneo, destaque 
vai para os assuntos como a “Cobertura 
Universal da Saúde: Mais Fácil falado 
que Executado”, “A Criação e partilha de 
conhecimento na política de saúde inter-
nacional e sistemas: A prática do modelo 
comunitário”, entre outros.
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Município de 
Maputo/Reitor da 
UP defende imple-
mentação do plano 

de urebanização
Maputo, 02 Nov (AIM) - O Reitor da 
Universidade Pedagógica (UP), Rogério 
Utui, disse acreditar que se o Plano de 
Urbanização já aprovado pelo Município 
de Maputo fosse implementado seriam 
resolvidos muitos dos problemas que a 
cidade enfrenta actualmente.

Utui, que falava hoje à margem da 
Conferência sobre os 125 Anos da Cidade 
de Maputo, que decorre sob o lema “Um 
Olhar Académico dos 125 Anos”, apontou 
a questão de transitabilidade como um 
dos problemas cuja solução depende da 
planificação urbana.

“Gostaria que o plano de urbanização 
já aprovado começasse a ser implemen-
tado, porque isso iria resolver muitos dos 
problemas que nós vemos agora. Um dos 

maiores problemas que surgiram nos últi-
mos quatro anos é o facto de não pudermos 
andar em Maputo nem a pé e nem de carro”, 
realçou.

Para o reitor da UP, com uma boa 
estrutura urbana e com vários centros de 
negócios dentro da cidade, as pessoas iriam 
se mover em diferentes direcções, evitando 
congestionamentos que se verificam em 
certas áreas”.

Segundo Utui, o problema dos con-
gestionamentos não se resolve apenas com 
a criação de mais vias, “porque podemos 
enchê-las com mais carros”.

O académico considerou a confer-
ência uma oportunidade privilegiada para 
debate e reflexão sobre a cidade de Maputo, 
e destacou o facto de a UP e o Conselho 
Municipal terem estabelecido um memo-
rando de Entendimento, ao abrigo do qual 
são levadas a cabo diversas actividades, 
sobretudo no domínio da investigação.

“Aproveitando as celebrações dos 
125 anos da Cidade de Maputo, gostaria 
de apelar às estruturas municipais para se 
empenharem cada vez mais na limpeza, 
bem como aos munícipes porque estes é 
que sujam a cidade; eu moro numa rua, 

onde todos os fins-de-semana vão jovens 
de carro e sujam deliberadamente à espera 
que alguém vá limpar; em todo o mundo 
não é assim”, sublinhou.

Por seu turno, o Presidente do Consel-
ho Municipal de Maputo, David Simango, 
prometeu que, no futuro, os munícipes vão 
ter uma cidade melhor em termos económi-
cos e sociais.

“Eu acredito num Maputo melhor 
do que hoje, sobretudo em relação às duas 
realidades que caracterizam a cidade, que 
é a zona urbana e a zona não urbana, pois, 
eu perspectivo uma cidade junta e unifi-
cada e que desapareçam os assentamentos 
informais e que os problemas do sanea-
mento passem para a história”, afirmou o 
autarca.

Entretanto, questões ligadas ao am-
biente, planeamento urbano, recolha de 
resíduos sólidos, mereceram particular 
atenção dos participantes na Conferência 
sobre os 125 da Cidade de Maputo, entre 
os quais se destacam docentes, estudantes 
e representantes da sociedade civil.

A cidade de Maputo assinala 125º 
aniversário da sua existência no próximo 
dia 10 de Novembro.
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