COMUNICADO DE IMPRENSA
Estados Unidos Juntam-se a Outros Doadores na Revisão da Assistência a Moçambique
http://portuguese.maputo.usembassy.gov/dividademocambique.html
Os Estados Unidos orgulham-se de serem parceiros no desenvolvimento de Moçambique e
providenciam aproximadamente $400 milhões de assistência anual ao povo de Moçambique –
mais de $6 biliões desde 1984. A maioria da assistência dos E.U.A. concentra-se nas
questões de saúde, como o HIV/SIDA, TB, e malária, seguidos da agricultura, educação, e
democracia e governação. Como maior doador bilateral, parceiro de desenvolvimento e
potencialmente maior investidor, a estabilidade financeira de Moçambique é importante para
os Estados Unidos.
O Governo dos E.U.A. está preocupado com a divulgação recente por parte do Governo de
Moçambique de milhões de dólares em garantias de empréstimos para a ProIndicus e
Mozambique Asset Management. Apreciamos os passos iniciais dados por representantes
governamentais séniores para clarificar a situação da dívida. Estes são os primeiros passos
importantes para restaurar a confiança, mas o governo deve agora agir rapidamente para
prestar contas em público de forma total e transparente relativamente a estes empréstimos e a
forma como os fundos foram usados, bem como delinear um plano para mitigar o seu impacto
na economia de Moçambique.
Os Estados Unidos estão em permanente consulta com os outros doadores, estão a par e
endossam a decisão recente por parte do grupo dos 14 países (G14) que prestam apoio ao
orçamento geral de suspender essa assistência até que sejam prestadas mais clarificações e
responsabilizações.
É importante notar que a assistência dos E.U.A. é canalizada a programas com enfoques
específicos e não ao orçamento geral de Moçambique. A maior parte desta assistência
beneficia directamente o povo moçambicano, e os Estados Unidos não desejam reduzir esta
assistência. No entanto, à luz da actual situação, e da nossa responsabilidade perante os
contribuintes americanos que providenciam estes fundos, iremos também rever a nossa
assistência, em particular qualquer assistência prestada ao governo central.
Partilhámos objectivos de desenvolvimento e investimentos no povo moçambicano, como a
luta contra o HIV/SIDA, melhoria da educação, e criação de oportunidades para rendimentos
sustentáveis. Para alcançar estes objectivos, é necessário transparência, responsabilização, e
responsabilidade fiscal. Ecoamos as preocupações dos Moçambicanos que exigem respostas.
Maputo, 9 de Maio de 2016
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PRESS RELEASE
United States join other donors in the review of assistance to Mozambique
http://portuguese.maputo.usembassy.gov/dividademocambique.html
The United States are proud to be partners in the development of Mozambique
and provide about $ 400 million in annual assistance to the people of
Mozambique - more than $ 6 billion since 1984. The majority of US assistance
focuses on health issues such as HIV / AIDS, TB, and malaria, followed by
agriculture, education, and democracy and governance. As the largest bilateral
donor, development partner and potentially largest investor, the financial
stability of Mozambique is important to the United States.
The U.S. Government is concerned about the recent disclosure by the
Mozambique government of millions of dollars in loan guarantees for ProIndicus
and Mozambique Asset Management. We appreciate the initial steps taken by
senior government officials to clarify the debt situation. These are the first
important steps to restore confidence, but the government must now act quickly
to account in public full and transparent manner for these loans and how the
funds were used, as well as outlining a plan to mitigate its impact on the economy
of Mozambique.
The United States is in constant consultation with other donors, they are aware
of and endorse the recent decision by the group of 14 countries (G14) providing
general budget support to suspend such assistance until they are provided more
clarifications and accountabilities.
It is important to note that the assistance of the USA is channeled to programs
with specific focus and not to the general budget of Mozambique. Most of this
assistance directly benefits the people of Mozambique, and the United States do
not wish to reduce this assistance. However, in the light of the current situation
and our responsibility to the American taxpayers who provide these funds, we
will also review our assistance, in particular any assistance to the central
government.
Shared development objectives and investments in the Mozambican people, such
as the fight against HIV / AIDS, improving education, and creating opportunities
for sustainable income. To achieve these objectives, it is necessary transparency,
accountability, and fiscal responsibility. Ecoamos the concerns of Mozambicans
that require answers.
Maputo, May 9, 2016

