
Pqro o empreendimento de Cshoro.Bosso

Mogqmbique e Portugcl
asssinsm protocolo

As conversag6es entre Mogambique e Portugal, sob-re a , i,
barragem hidroel6ctrica de Cahora-Bassa, gus vinham deconendo'i
desde segunda-feira passada, em Mapulo, culminaram na manh6 i
de ontem com a assinatuta de um protocolo de cooperagfio ente
os dois paises..

As delegaQoes is conversag6es fo- do Tesouro de Portugat, Ant6nio de
ram chefiadas, pela parte mogambi. Almeida,
cana, _ p.elo Ministro da Ind0stria e Este reuni6o, para al6m de fazbri
Energia, Ant6nio Branco, e pelo lado a tetrospectiva das ddcis6es tomadas
portugucs, p.elo Secret6rio de Estado no 0ltimo encontro, realizado em Ja-

A lmagem (de Anl6nio lliluchave, AIM) reporta o mom€nlo om que Ant6nlo
de Almelda (i e,squerda)-e Anl6nie Branco" secretdrie de Eslade portugu€s
do Tesouro e Ministro da Ind0slria e Energia, respectivamente, assinavam
na manhi de ontem, o prolocolo de cooperigio para 9 €hpr€€[dimenlo

de Cahora. Bassa

^/. till lat
neiro de 1982, debruqou,se fundamen.
talmente sobre a an6l ise da situag5o
actual e novas perspectivas de coope.
raq6o sobre a barragem de Cahora
Bassa.

Uma fonte p.r6xima ao encontro afir.
mou i Reportagem do nosso Jornal
.que a reuniEo decorreu num cllma de
coopetagio e franqueza, o que per-
mitiu certos avangos na procura de
soluQ6es adequadas para as quest6es
colocadas pelas duas partes.

Falando na ocasido do encerramen.
to das conversag6es entre MoQambi-
que e Portugal, o Ministro Ant6nio
Branco disse que a assinatura do pro.
tocolo de cooperaqdo entre os dois
Governos n6o signif icava o f im dos
trabalhos, mas pelo contr6rio, uma
hova elapa no empreendimento de
Cahora Bassa -disse.

- Por isso - acrescentou - a
parte mogambicana fard lodos os €s.
forgos no senlldo de garantlr a nate.
rfallzagEo do prolocolo que acab6mos
de rubricar, Eslamos clentes de que
o que asslndmos, representa, para
n6s, um grande compromisso pelo
que faremos tudo que esteja ao nosso
alcance para gatantir o cumprimenlo
integral das larelas que nos compro.
metemos levar a cabo.

. Por seu turno, o Secretdrio de Es-
tado do Tesouro de Portugal, Ant6nio
de Almeida, sal ientou que. o facto de
as negociag6es terem decorrido na-
quilo gue chamou de amblenle de
camaradagem constltui uma prova elo-
quente de que o protocolo assinado
ird surt l t  efeitos posit ivos.


