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“Quem não souber amar a 
mulher, o vinho e a música, 
permanecerá tolo toda a 
vida”.
 ‒ Martinho Lutero (1483-1546), 
teólogo alemão

PRATICADAS PELOS BANCOS 
COMERCIAIS EM MOÇAMBIQUE

Taxas de juro 
continuam proibitivas

FILIMÃO SAVECA

Moçambique espera pro-
duzir, até 2028, cerca 

de 89 milhões de toneladas 
de gás natural por ano no 
distrito de Palma, província 
de Cabo Delgado, gerando 
uma receita anual de USD 
500 biliões.

E s t a s  e s t i m a t i v a s 
constam dos resultados 
de um estudo conjunto 
patrocinado pelo Banco 
Mundial (BIRD) e Fundo 
Monetário Internacional 
(FMI) ,  a  cuja cópia o 
Correio da manhã teve 
acesso.

Desenvolvido pelos es-
pecialistas a soldo da-
quelas duas instituições 
f inanceiras internacio-
na is ,  nomeadamente, 
Keiichiro Inui ,  Lean-
dro Medina e Christian 
Henn, o estudo concluiu 
que o volume total de 
reservas de gás natural 
existente na bacia do Ro-
vuma é de cerca de 180 
biliões de pés cúbicos, 
“o equivalente a todas 
as reservas de gás da 
Nigéria”, sublinharam.

O invest imento total 
para a exploração deste 
recurso está estimado em 

A RECEITA SERÁ NO VALOR GLOBAL DE USD 500 MIL MILHÕES

Moçambique poderá produzir 89 milhões 
de toneladas de gás/ano até 2028

cerca de USD 100 mil mi-
lhões a ser aplicado pelas 
companhias Empresa Na-
cional de Hidrocarbonetos 
(ENH),  de Moçambique 
com 15% de acções, Ana-
darko, dos Estados Unidos 
da América (EUA), e a 
italiana ENI.

Realçaram que “o desen-
volvimento dos campos 
de gás offshore da bacia 
do Rovuma será o maior 
projecto na África Sub-
saariana em termos de 
volume do investimento”, 
avançando que na fase do 
pico do projecto, Moçam-
bique poderá tornar-se no 
terceiro maior exportador 

de gás natural liquefeito no 
mundo, atrás do Qatar e da 
Austrália.

Planos de 
desenvolvimento

De referir que a Anadarko 
e a ENI prevêem iniciar a 
produção de gás natural 
liquefeito em 2021 e em-
pregarão fluxos de caixa 
gerados com as vendas do 
gás para financiar a cons-
trução de novos terminais 
de liquefação, devendo ser 
construídos treze terminais 
onshore e quatro terminais 
flutuantes para o projecto 
de gás.
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POR UM MÍNIMO DE 6000 MT/DIA
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S e g u n d o  o s  m e s m o s 
planos, a petrolífera nor-
te-americana propõe de-
senvolver actividades de 
extracção do gás natural 
(upstream) e liquefação do 
mesmo (midstream), produ-
zindo cerca de 5,5 milhões 
de toneladas de gás natural 
liquefeito por ano, enquanto 
a companhia italiana deverá 

construir uma fábrica de 
l iquefação f lutuante que 
produzirá cerca de três  mi-
lhões de toneladas de gás 
por ano. 

As decisões finais sobre os 
investimentos para a constru-
ção de terminais de liquefação 
e processamento do gás deve-
rão ser tomadas nos próximos 
meses.

Moçambique poderá produzir 89 milhões 
de toneladas de gás/ano até 2028

FILIMÃO SAVECA

As taxas de juro praticadas 
pelos bancos comerciais 

activos em Moçambique con-
tinuam “proibitivas” para as 
Pequenas e Médias Empre-
sas (PME), apesar da rápida 
expansão do sector bancário 
no país, segundo o Banco 
Mundial.

Refira-se que na vertente 
expansão do sector bancário 
Moçambique passou de 228 
agências, em 2005, para 
529 unidades, em 2014, re-
presentando um incremento 
estimado em 301 agências 
em nove anos.   

O  Banco  Mund ia l ,  na 
sua anál ise,  acrescenta 
que “a resposta da banca 
comercial aos ajustes da 

taxa directora do Banco 
de Moçambique é lenta” 
e a sua influência sobre 
o mercado interbancário 
é fraca.

Trata-se de taxas de Fa-
cilidade Permanente de Ce-
dência (FPC) e de Facilidade 
Permanente de Depósito 
(FPD), existindo um “largo 
corredor” entre as duas ta-
xas directoras que oferecem 
“pouca orientação” quanto 
aos movimentos da taxa 
interbancária, refere aquela 
instituição financeira inter-
nacional. 

O spread entre as taxas da 
FPC e da FPD actualmente é 
de 575 pontos-base, após o 
banco central moçambicano 
ter estreitado a amplitude des-
te corredor nos últimos anos.

PRATICADAS PELOS BANCOS COMERCIAIS EM MOÇAMBIQUE

Taxas de juro continuam proibitivas
Na prática, a taxa FPC não 

é usada com frequência pelos 
bancos comerciais e ela apre-
senta uma volatilidade muito 
baixa no dia-a-dia, enquanto a 
taxa de juro dos depósitos no 
mercado é mais rígida.

Política monetária

Em relação à política mone-
tária moçambicana, o Banco 
Mundial explica que o seu 
principal objectivo é manter a 
estabilidade de preços, atra-
vés do controlo da inflação, 
encarregando-se o Banco de 
Moçambique de promover 
o crescimento do crédito ao 
sector privado e o desen-
volvimento dos mercados 
financeiros.

As metas da base monetária 

são calibradas após serem 
considerados o crescimento 
do crédito e a massa mone-
tária em sentido amplo, bem 
como os impactos sobre as 
taxas de juro interbancárias e 
as de juro de mercado.

O banco central moçam-
bicano usa uma gama con-
vencional de instrumentos 
de gestão da liquidez na 
busca dos seus objectivos e 
a principal ferramenta são as 
operações de mercado aberto 
que abrangem os Bilhetes do 
Tesouro emitidos pela mesma 
instituição.

Os bancos comerciais são 
obrigados a manter as suas 
reservas obrigatórias diaria-
mente, em moeda local e sem 
remuneração.
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18/02–  KAMPALA: Nesta data os eleitores no Uganda vão às urnas 
para escolher um novo Presidente da República, numa 
altura em que o actual incumbente, Yoweri Museveni, de 
72 anos de idade e no poder desde 1986, jura que só vai 
abandonar o poder depois de os ugandeses alcançarem a 
união entre eles. 

18/02 –  LISBOA: Assembleia-geral do BIC.
21-24/02 – DILI: II reunião dos ministros do Comércio e I Fórum 

Económico Global da Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa (CPLP), com objectivo de aprovar “um conceito 
de acção estratégica e conceptual” para o desenvolvimen-
to do comércio e investimento na CPLP.

22/02 –  LUANDA: Equipa do FMI inicia visita a Angola para preparar 
nova avaliação (até 2 de Março).

23/02 – LUANDA: Retoma o julgamento dos jovens acusados de 
rebelião

24/02 – LUANDA: Assembleia Nacional discute e vota, nesta data,  
após três adiamentos, a proposta de alteração à Lei da 
Nacionalidade, criticada pela oposição.

25/2-14/03 – MAPUTO: Feira do Livro flutuante no terminal de 
cabotagem do Porto de Maputo no navio Logos Hope, 
naquilo que os organizadores rotulam de “única paragem” 
a Moçambique.

25/02 – BISSAU: Reabertura do Parlamento da Guiné-Bissau.
28/02 – MAPUTO: Abertura oficial das actividades de 2016 num 

evento que decorrerá na  cidade de Maputo, na Paróquia 
de São Joaquim da Munhana, das 9hs às 11h. 

9-13/03 – MAPUTO: Expoconstrução Tektónica Moçambique, or-
ganizada pela Fundação AIP e o Instituto para a Promoção 
de Exportações (IPEX).

11/03 – MAPUTO: Pagamento do 2.º cupão da emissão de 
obrigações da EMATUM (total 850MUSD).

16/03 –  LONDRES: Conferência Fraud at Polls: the Mozambican 
experience, organizada pelo Department of International 
Development and Department of Statistics public lecture da 
Chatham House, com Johan Ahlback e Joseph Hanlon.

17/03 – LISBOA: Conselho de Ministros extraordinário da CPLP.
20/03 –  CABO VERDE: Eleições Legislativas.
10/04 – LISBOA: Termina prazo para o BPI se adaptar a regras do 

BCE sobre activos em Angola. 

THANGANI WA TIYANI *

O presidente do Conselho da 
Administração da Vantage 

Goldfields, consórcio da mina 
de ouro Lily, Mike McChes-
ney, prometeu 4,4 milhões de 
randes de compensação aos 
76 trabalhadores, incluindo 
cerca de 10 moçambicanos, 
e famílias dos três mineiros 
que continuam desaparecidos 
na mina Lily, em Barberton, 
província sul-africana de Mpu-
malanga.

Segundo Mike McChesney, 
cada trabalhador sobrevivente 
vai receber 50 mil randes e 
as famílias dos três desapa-
recidos vão receber 200 mil 
randes cada uma.

Cerca de 30 moçambicanos 
trabalham na mina Lily e me-
nos de 10 são sobreviventes. 
Sofreram ferimentos ligeiros 
no acidente provocado pelo 
colapso de uma estrutura de 
suporte no passado dia 5 do 
corrente mês. 

O colapso da estrutura cau-
sou a queda no precipício do 
poço da mina do contentor-
-armazém de lanternas no 
qual se encontravam três 
trabalhadores sul-africanos.

O contentor-armazém, pila-
res e rochas bloquearam cerca 
de 80 mineiros, incluindo perto 
de 10 moçambicanos.

As equipas de socorro con-
seguiram resgatar 76 minei-
ros com ligeiros ferimentos 
e foram levados para trata-
mento e aconselhamento em 
diversas unidades sanitárias 

na província de Mpumalanga, 
norte da República da África 
do Sul.

O ministro sul-africano dos 
Recursos Minerais, Moseben-
zi Zwane, disse que negociou 
com a gerência da mina para 
considerar a possibilidade de 
compensação e aceitou.

O ministro Zwane não deu 
pormenores sobre o futuro 
dos trabalhadores na mina 
de ouro Lily, cujas actividades 
continuam interrompidas. 

Especialistas em Geologia 
aconselharam a gerência da 
companhia a suspender as 
operações de resgate duran-
te 48 horas devido à falta de 
segurança, porque grandes 
rochas e solos continuam a 
cair no interior da mina.

Nesta terça-feira uma equi-
pa de pessoal sénior desceu 
para inspeccionar as condi-
ções de segurança, depois 
da suspensão das actividades 
de resgate que consistiam em 
destruir rochas com explosivos 
para abrir acesso. 

A esperança de encontrar 
os três mineiros vivos está 
ficando cada vez mais remota. 
Eles não tinham comida nem 
água e as suas famílias estão 
desesperadas.

Os três mineiros (duas mu-
lheres e um homem) estavam 
a trabalhar no contentor-arma-
zém na superfície próximo do 
poço da mina.

O Presidente Jacob Zuma 
criou uma equipa de três 
ministros para trabalhar com 
a gerência da mina Lily nas 

operações de resgate e acon-
selhamento das famílias dos 
desaparecidos.

A Direcção da companhia 
aceitou o pedido da comuni-
dade para realizar cerimónias 

tradicionais, porque acredita 
que o acidente foi provocado 
por espíritos da gente local. 

* nosso correspondente na 
África do Sul

COMPENSAÇÃO ÀS VÍTIMAS DO ACIDENTE NA MINA LILY

Moçambicanos poderão 
receber 50 mil randes cada

http://lse.us2.list-manage1.com/track/click?u=aec1721d84d63015e69757eb6&id=e24dce7470&e=411a17b5b3
http://lse.us2.list-manage1.com/track/click?u=aec1721d84d63015e69757eb6&id=e24dce7470&e=411a17b5b3
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PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS REGISTADOS 
NO DIA 18 DE FEVEREIRO

Dia Internacional do Asperger
1546 - Morre Martinho Lutero, líder da Reforma Protestante.
1859 - A França ocupa Saigão, no sul do Vietname.
1930 – É descoberto o planeta Plutão.
1943 - A GESTAPO, polícia política de Hitler, prende os dirigen-

tes do grupo resistente alemão Rosa Branca.
1959 – Morre o almirante Gago Coutinho.
1965 - Independência da Gâmbia.
1969 – Começa a operar o cabo telefónico submarino que liga 

Portugal à África do Sul.
1977 - Jornais do Quénia e da Tanzânia noticiam os massacres 

ordenados pelo ditador do Uganda Idi Amin.
1979 - A URSS ameaça intervir no conflito sino-vietnamita.
1983 - A Comissão de Direitos Humanos da ONU condena, por 

unanimidade, a política sul-africana de apartheid.

Afonso Dhlakama, o líder da oposição que promete 
governar à força a partir de Março as seis pro-

víncias onde o seu partido teve maioria nas eleições 
de 2014, reaparaceu há dias para os dois principais 
órgãos de televisão, a TVM, pública, e a STV, privada. 

Nessa entrevista Dhlakama defende a tese de que 
a única saída para a PAZ passa pelo parlamento fazer 
uma adenda à Constituição da República com vista 
ao enquadramento das suas pretensões de governar. 
Em outras palavras, ele defende a introdução de um 
sistema federativo, onde irá governar nas províncias 
onde se sagrou vencedor.

No meio disso, o actual Presidente de Moçambique, 
Filipe Nyusi, mostra-se incapaz e preso a um colete 
de forças de quem o “colocou” em frente dos destinos 
dos moçambicanos. Ele começa a ficar impaciente e 
já disse que a “tolerância tem limites”.  

Nos círculos da Renamo, as pessoas com quem falei 
a opinião é de que Dhlakama já foi aconselhado a não se 
retirar das matas pelos antigos companheiros de armas, 
depois das duas tentativas de assassinato por parte do 
Exército. É forte a convicção nas hostes da Renamo de 
que as ordens de eliminar Dhlakama são oriundas das 
“correntes radicais” do partido no poder, a Frelimo.

Sabe-se que nos últimos dias da chancelaria de 
Armando Guebuza houve tentativas de se eliminar 
o líder da Renamo, facto comprovado no assalto à 
base de Sadjundjira. Tal facto só não aconteceu por 

Caminha-se para a 
“solução angolana”? 

astúcia do “velho general”, que acabou por aparecer 
em Maputo pela mão da comunidade internacional 
para assinar o Acordo de Cessação das Hostilidades. 
O ministro do Interior, Basílio Monteiro, tem estado 
a dizer que não é preciso desarmar à força a Rena-à força a Rena- força a Rena-
mo e o comandante-geral da Polícia da República de 
Moçambique (PRM), Jorge Khalau, diz que é preciso 
perseguí-los por estarem ilegalmente na posse de 
armas.

O boom dos recursos minerais que colocaram 
Moçambique na rota do investimento está localizado 
nas províncias onde a Renamo teve mais votos nas 
eleições e Dhlakama acredita que governando estes 
lugares poderá usufruir melhor dos dividendos. 

O desusado movimento de militares e de agentes 
secretos para o centro do país parece ser o sintoma 
de que a “solução angolana” – uma anologia à 
eliminação física de Jonas Savimbi da UNITA –  está 
em vista. 

Com todos estes cenários e já que perguntar não 
ofende: Caminha-se para a “solução angolana”?
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