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Autuadas empresas sem contratos com 
trabalhadores em Niassa 

A Inspecção-Geral do Trabalho (IGT) 
voltou a alertar a algumas empresas 
da Província de Niassa sobre as 
consequências resultantes da 
reincidência no emprego de 
trabalhadores sem nenhum vínculo 
contratual entre as duas partes, mais 
concretamente entre a entidade 
empregadora ou patronal e o 
trabalhador. Esta irregularidade tem 
sido detectada de forma sistemática 
em algumas empresas daquela 
região do norte do país, em violação 
da legislação laboral em vigor no 
país, para o caso vertente a Lei do 
Trabalho (Lei nº23/2007, de 1 de 
Agosto), bem como dos demais 
instrumentos legais sobre a matéria, 
como é o caso da Lei de Protecção 

Social. Durante as acções de 
fiscalização do cumprimento da 
legislação laboral, levadas a cabo 
pela IGT em 10 estabelecimentos do 
Niassa, de 6 a 9 de Outubro 
corrente, a falta de contratos de 
trabalho voltou a ser detectada, bem 
como o plano de férias para os 
trabalhadores, incluindo a falta de 
relações nominais e de actualização 
das pastas dos processos individuais 
dos trabalhadores. Dois casos 
considerados graves mereceram 
multas imediatas, por as devidas 
entidades empregadoras terem-se 
mostrado reincidentes, enquanto 
outras 6 empresas, com casos 
considerados não graves, receberam 
advertências, na perspectiva de 

corrigirem as irregularidades 
detectadas pelas brigadas da IGT, 
incluindo outras duas que foram 
corrigidas imediatamente. No 
período foram inspeccionados 84 
trabalhadores, de diversos ramos de 
actividades, para além de interacção 
com 47 trabalhadores, através de 
duas palestras, em que se incidiu na 
clarificação sobre a obrigatoriedade 
legal e as vantagens das 
contribuições para a segurança 
social, através do INSS, bem como 
sobre a necessidade dos 
contabilistas e guarda-livros 
colaborarem na sensibilização das 
respectivas entidades empregadoras 
ou patronais no sentido de pagarem 
as dívidas contraídas. 
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Camponeses Moçambicanos e a Grande 
Corrida pela Terra Africana 

Com um litoral vibrante que se 
estende por mais de 1,500 milhas ao 
longo do Oceano Índico, com um 
interior repleto de parques que 
podem rivalizar com Serengeti e uma 
cornucópia de recursos naturais – 
localizados essencialmente em 
terras utilizadas por comunidades 
rurais humildes – Moçambique tem 
atraído muita atenção nos últimos 
tempos enquanto um dos centros de 
investimento mais promissor de 
África e um destino em voga. Os 
investidores não demoraram em 
impor os seus interesses no país 
depois de duas décadas de relativa 
estabilidade, na sequência de uma 
guerra civil de 16 anos que se seguiu 
à independência. O estado 
moçambicano, sem meios 
financeiros, é tecnicamente o 
proprietário de toda a terra 
delimitada pelas suas fronteiras, 
oferecendo arrendamentos 
renováveis até 99 anos a governos 
estrangeiros e multinacionais do 
agronegócio ou megaprojetos da 

indústria extrativa. Um desses 
exemplos é o ProSavana, um projeto 
de desenvolvimento de iniciativa 
japonesa e brasileira, com o 
beneplácito do governo 
moçambicano. O ProSavana 
canalizou terra no Corredor de 
Nacala, estendendo-se por três 
províncias e afetando 19 distritos, 
para monoculturas tais como a soja 
para exportação. O ProSavana, à 
semelhança de outras negociações 
de terra associadas ao carvão e à 
extração de gás, é acompanhado de 
grandes promessas de crescimento 
económico sob o signo de criação 
massiva de emprego e de potencial 
de exportação. Porém, sub-
repticiamente, os investimentos 
arrasam, na maior parte das vezes, 
as vidas e os meios de subsistência 
daqueles que dependem da 
agricultura familiar, da pesca e da 
pastorícia – mais de 70% da 
população no caso de Moçambique.  
Muitos apontam estes projetos 
como usurpações incontestáveis de 

recursos integradas numa mais 
abrangente projeto neocolonial em 
Moçambique e por toda a África. "A 
ideia da criação de emprego em 
grande escala é um mito," afirmou 
Vicente Adriano, investigador da 
União Nacional de Camponeses 
(UNAC), "O ponto principal é que 
estes projetos criam uma 
dependência no seio da classe que 
tem sido historicamente, e continua 
a ser, negligenciada pelas políticas e 
os planos de desenvolvimento do 
governo." Na qualidade de 
movimento social, os membros da 
UNAC orgulham-se de ser um grupo 
revolucionário. "A mobilização 
através da resistência gera formas 
alternativas de soberania política," 
acrescentou Adriano. Foi neste 
espírito que a UNAC juntou os seus 
organizadores principais e 
camponeses vulneráveis de cada 
uma das dez províncias em Maputo, 
nos dias 1 e 2 de Outubro, para a sua 
terceira conferência camponesa 
anual internacional sobre terra. A 
conferência foi o culminar de uma 
série de encontros regionais 
moçambicanos, em que os 
delegados partilharam preocupações 
e discutiram estratégias transversais 
como meios de oposição à 
usurpação de terra e de recursos. "A 
nossa terra está a ser ocupada sem 
que sejamos consultados," partilhou 
Helena Terra, uma camponesa do 
centro do país, uma zona 
caracterizada pela produção familiar 
de hortaliças e de grãos que está 
agora a ser ameaçada por culturas 
massivas de eucalipto e exploração 
de carvão de capital estrangeiro nas 
áreas residenciais. Continua na pág. a seguir 
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Continuação da página anterior 

Terra explicou que a água que, 
antigamente, era potável na sua 
aldeia, está agora poluída pela 
atividade industrial e já não era 
própria para o consumo. A água não 
é a sua única preocupação.  
Em 2015, novos projetos de carvão 
procuram deslocar pelo menos uma 
centena de famílias – mas com a 
ajuda de membros organizadores da 
UNAC, Terra empreendeu 
procedimentos legais para tentar 
recuperar a terra. 
"Unidos como camponeses, temos 
de resolver estes problemas por nós 
mesmos, sem esperar por 
intervenção externa," afirmou 
Augusto Mafigo, o presidente da 
UNAC. As táticas do grupo de 
camponeses – desde a agroecologia 
para a soberania alimentar à 
reforma agrária – fundamentam-se 
em educação política e intercâmbios 
de aprendizagem horizontal entre os 
seus membros, assim como com 
outros movimentos africanos e 
internacionais.  

A conferência tida na semana 
passada contou com uma 
apresentação do embaixador 
venezuelano, representando um país 
que tem trabalhado em prol de uma 
reorientação radical do seu sistema 
alimentar para servir a sua maioria 
pobre.  
 

Outro exemplo consistiu numa 
intervenção em conservação de 
sementes e transformação agrária 
do seu vizinho, o Fórum dos 
Pequenos Agricultores Orgânicos do 
Zimbabué (ZIMSOFF), com quem a 
UNAC trabalha estreitamente 
através da sua participação conjunta 
na Via Campesina. 
 

Atualmente o maior movimento 
transnacional de camponeses no 
mundo, a Via Campesina tem 
organizações membro em 73 países 
– representando mais de 250 
milhões de camponeses – que lutam 
para o acesso a e o controlo da terra 
e dos seus recursos.  
"A Via Campesina é uma ligação 
àquilo que as pessoas querem, em 

oposição à realidade muito diferente 
do que está a acontecer no terreno," 
disse Renaldo Chingore, líder tanto 
da UNAC como da Via Campesina ao 
nível regional de África.  
Há dez anos, a UNAC tornou-se o 
primeiro membro africano da Via 
Campesina.  
Hoje em dia, desempenha um papel 
de relevo no apoio ao seu 
crescimento regional e global, numa 
época em que África se tornou uma 
prioridade para o alargamento e a 
ampliação – devido em grande parte 
às usurpações de terra e de recursos, 
tais como as que têm vindo a 
acontecer em Moçambique, 
redefinindo a norma. 
 

Contra estas políticas e as 
probabilidades mais plausíveis, os 
camponeses em toda a África estão 
determinados em agarrar-se – 
literalmente – às raízes dos seus 
antepassados.  
 

A experiência da UNAC no campo 
moçambicano pode providenciar um 
plano de jogo para se conseguir isso. 

Membro do MDM baleado 
Um membro do MDM se encontra 
hospitalizado no distrito de Dondo, na 
província de Sofala, na sequência de 
dois tiros atirados por agente da 

polícia. O cidadão, cujo nome não foi 
apurado, diz que estava a contextar a 
introdução de uma urna pré-
preenchida numa assembleia de voto 

e se desencadeou um tumulto. De 
salientar que os dois tiros atingiram as 
duas pernas, numa das quais partiu o 
osso. 

Publicidade  
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MB Consulting e Escola Internacional de Maputo 
apoiam Escola Primaria de Inhagóia 

 
AMB Consulting, uma conceituada 
empresa moçambicana que actua na 
área de Consultoria, há sensivelmente 
4 anos e a Escola Internacional de 
Maputo juntaram esforços, esta 
Quarta-Feira, dia 8 de Outubro do 
corrente ano, para levar a cabo uma 
ação de responsabilidade social, tendo 
como beneficiário a Escola Primaria de 
Inhagóia B. A Escola Primaria de 
Inhagóia B, que alberga por volta de 
2000 crianças, foi identificada pela 
Direção de Educação, aquando do 
encontro havido entre esta Instituição 
e a Escola Internacional de Maputo. 
Esta Escola, à semelhança de muitas 
outras escolas do País, não oferece, no 
momento, as condições necessárias 
para um ensino saudável e possui 
muitas necessidades de equipamento, 
principalmente a nível das salas de 
aula. O projecto, advindo de uma 
iniciativa de um grupo recém-criado 
de estudantes da Escola Internacional, 
visa essencialmente desenvolver um 
sentimento de responsabilidade social 
e compaixão no seio dos seus 
estudantes, que possibilite ações de 
apoio aos menos privilegiados. O 
referido apoio à Escola Primaria de 
Inhagóia B irá basear-se no 
apetrechamento total de duas salas de 

aulas. Para o efeito será doado, por 
parte da Escola Internacional, 
carteiras que poderão albergar um 
total de 2 a 3 alunos, cada uma. Sendo 
a MB Consulting uma empresa que 
pretende estar cada vez mais 
envolvida em actividades de 
responsabilidade social e apoio as 
camadas sociais menos favorecidas e 
sendo a área de ensino crucial para o 
desenvolvimento do País, esta juntou-
se à Escola Internacional nesta 
iniciativa e irá doar um valor de 
30,000MT (Trinta Mil Meticais), que 
será usado para a compra e obtenção 
de material diverso para o 
apetrechamento das salas de aulas. 
Este é apenas o início de uma serie de 
ações de responsabilidade social que a 
MB Consulting pretende levar a cabo, 
a nível do mercado nacional. MB 
Consulting, Lda. é uma empresa 100% 
moçambicana especializada na 
prestação de serviços de consultoria, 
assistência técnica, formação, 
desenvolvimento de sector privado, 
gestão de projectos e serviços de 
apoio à sociedade civil. Possui ainda 
uma vocação especial nas áreas de 
Planificação Estratégica e Gestão de 
Finanças Públicas. A empresa é 
composta por um grupo de 

consultores, jovens experientes, 
dinâmicos e responsivos às 
necessidades de cada Cliente/Projecto 
dedicados a entregar aos seus clientes 
trabalhos de alta qualidade que 
ajudam a gerar valor acrescentado nas 
suas actividades e projectos. Tem 
como proprietária Mariam Umarji, 
cidadã moçambicana, reconhecida 
como especialista de nível 
internacional na área da Gestão de 
Finanças Públicas. Ela já trabalhou no 
sector público e privado em 
Moçambique, Portugal e Reino Unido. 
Como resultado do seu trabalho, ela é 
uma consultora respeitada na área de 
Administração Pública moçambicana e 
também entre os Parceiros de 
Desenvolvimento que trabalham no 
país. A equipa, individual e 
colec vamente, tem uma ampla e 
sólida experiência no uso do PEFA 
(Despesas Públicas e Responsabilidade 
Financeira) e tem aplicado com 
sucesso a metodologia a nível 
nacional, provincial e sectorial. A 
equipa tem um forte conhecimento da 
metodologia e experiência na sua 
aplicação e está incluída na 
Comunidade de Prá ca PEFA e na Lista 
de Consultores do Secretariado de 
PEFA. 
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O prémio de melhor empresa do ano no Medio Oriente e 
Africa  – Stevie Awards, foi para Moçambique 

Moçambique fez-se representar 
internacionalmente e esteve a 
altura das mais de 250 empresas de 
todo o mundo a concorrer para 
diversas categorias. 
No dia 10 de Outubro de 2014, na 
11ª gala ordinária do “Internacional 
Business Awards” realizada no 
Vendôme Westin Hotel, em Paris, 
França, o nome de Moçambique foi 
mais uma vez destacado com grande 
honra, quando a Movitel - foi 
anunciada como vencedora do globo 
de ouro para a Empresa com o 
crescimento mais rápido do ano no 
Médio Oriente e África, “Fastest 
Growing Companyofthe Year in 
Middle Eastand Africa”. O prémio foi 
atribuído a Movitel pelo seu 
desenvolvimento notável, 
realizações, empenho em 
Moçambique e toda região. Em 
apenas um ano, a Movitel aumentou 
sua área de cobertura de 60% para 
80% e duplicando assim o percentual 
da teledensidade de 35% para 85%. 
Cerca de 600 mil pessoas em pelo 

menos cinco distritos rurais em 
Moçambique beneficiaram de 
cobertura e serviços de 
telecomunicações, pela primeira vez 
na vida. A Movitel conta no 
momento com 5 milhões de clientes, 
representando mais de 60% de 
novos subscritores activos neste 
mercado. Até o final de 2012, em 
apenas 6 meses após o lançamento, 
Movitel teve uma receita total de 
69,7 milhões USD. No ano seguinte, 
registou um aumento significativo 
nas receitas, 154,5 milhões USD, 
102,3 milhões USD, dos quais 
registados no segundo semestre, o 
que representa um aumento de 
65,8% no volume de receita 
anualmente. A empresa também 
registou um crescimento rápido do 
seu coeficiente humano, de 1047 
funcionários em 2012 para 1.966 em 
2013, totalizando um aumento de 
87,7%. A Movitel implementou a sua 
estratégia de negócio com sucesso, 
pois é acima de tudo uma operadora 
solidária e inovadora para todos os 

Moçambicanos, o que faz com que 
seja considerada como a operadora 
favorita não só entre os jovens como 
para toda a população na zona 
urbana, além de seus clientes fiéis 
nas áreas rurais. Os Stevie Awards é 
o segundo prémio apresentado a 
Movitel em 2014 após o primeiro, 
em Julho: "Best Mobile Innovation 
Award". Em 2012, a Movitel ganhou 
o Prémio Telecom Rural dos Prémios 
AfricaCom. Em 2013, foi 
apresentado o prémio de Liderança 
Estratégia Competitiva pela The 
American Research e empresa de 
consultoria FrostandSullivan. Movitel 
é uma empresa provedora de 
serviços de telecomunicações, a 
operar em Moçambique desde 15 de 
maio de 2012 (data oficial de 
lançamento), resultado da parceria 
entre a SPI Gestão e Investimentos, 
uma empresa com um grande 
conhecimento do mercado 
moçambicano e a Viettel, uma 
empresa de telecomunicações a 
operar com sucesso em mais de sete 
países da África, Ásia e América do 
Sul. 
 

Observatório Eleitoral 
vaticina baixa participação 

O Observatório Eleitoral 
informou ontem que seus 
observadores, num total de 778 
assembleias de voto relataram 
que 34% dos eleitores tinham 
votado até às 14h30 de ontem. 
A maior parte das pessoas 
votou por volta das 14.30, o 
que sugere uma participação 
igual ou inferior aos 45% 
registados em 2009 e 43%, em 
2004. 
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Empresas de Sofala devolvem mais de 5 milhões MT do INSS 
Algumas entidades empregadoras e 
patronais que tinham descontado 
dinheiro nos salários dos seus 
trabalhadores e não encaminhado 
ao Instituto Nacional da Segurança 
Social (INSS), na Província de Sofala, 
centro do país, já procederam à 
regularização da situação, em Agosto 
último, através da canalização dos 
respectivos montantes ao sistema, 
após acções de fiscalização levadas a 
cabo pela Inspecção-Geral do 
Trabalho. No total, foram devolvidos 
mais de cinco milhões e setecentos 

mil meticais (5.700.000,00 Mt), 
durante o mês, enquanto outras 
empresas devedoras interpeladas 
solicitaram acordos com a Delegação 
Provincial do INSS visando a 
amortização das suas dívidas, de 
forma faseada, facto que tem 
resultado na recuperação de outros 
montantes em dívida, nos últimos 
dias. Quanto a novos ingressos no 
sistema, a Província de Sofala 
inscreveu, durante Agosto passado, 
um total de 57 contribuintes, 
resultando na entrada consequente 

de 1.870 novos beneficiários 
(trabalhadores). O facto resultou da 
realização de um total de 20 
palestras, em algumas empresas da 
Província, destinadas à sensibilização 
dos trabalhadores e das respectivas 
entidades empregadoras e patronais 
sobre a importância de se inscrevem 
no sistema de segurança social, 
tendo em conta o futuro social dos 
trabalhadores e dos seus 
dependentes, tanto na actual fase 
activa profissional, como após a 
reforma. 

 

O Estado Islâmico não mata só jornalistas americanos 
Soma e segue a ira dos jihadistas 
contras os jornalistas. Dois 
iraquianos sucedem a dois 
americanos. Nos últimos quatro dias, 
os jihadistas mataram dois 
jornalistas iraquianos. Um foi 
abatido a tiro, o outro decapitado 
como os norte-americanos James 
Foley e Steven Sotloff.  Mohanad al-
Akidi, correspondente da agência 
noticiosa síria Sada, em Mossul, 
cidade do norte do país já nas mãos 
do autoproclamado Estado Islâmico, 
foi morto a tiro pelos extremistas. 
Raptado em julho, Akidi terá sido 
morto na base de Ghazlani na 
segunda-feira, avança a organização 
Reportéres sem Fronteiras (RSF). E 
Mohamed al-Azzawi, operador de 
câmara da estação televisiva Sama 

Salah Aldeen, foi decapitado 
publicamente pelos terroristas na 
sexta-feira da semana passada. A 
decapitação do repórter, que há um 
mês se encontrava nas mãos dos 
jihadistas, terá ocorrido na cidade de 
Samarra, no norte do Iraque. Nos 
dois últimos meses, o 
autoproclamado Estado Islâmico 
chocou o mundo quando divulgou 
imagens das decapitações dos 
jornalistas norte-americanos James 
Foley e Steven Sotloff na Síria, como 
retaliação aos ataques aéreos da 
coligação internacional liderada 
pelos EUA para combater os 
jihadistas. Para além dos norte-
americanos, oito jornalistas sírios 
foram mortos. Atualmente, o 
jornalista britânico John Cantlie está 

nas mãos dos jihadistas, tendo já 
aparecido em diversos vídeos de 
propaganda. Dois seus concidadãos, 
David Haines e Alan Henning, foram 
decapitados em resposta à 
intervenção de militares do Reino 
Unido na luta contra o movimento. 
Os Repórteres sem Fronteiras 
estimam que nos últimos dias, nove 
jornalistas terão sido capturados em 
Mossul. A diretora da organização, 
Lucie Morillon, condenou 
firmemente, esta terça-feira, as 
ações dos jihadistas: "O Estado 
Islâmico está a levar a cabo uma 
politica de violência indiscriminada, 
que não mostra qualquer piedade 
perante os jornalistas e não hesita 
em raptá-los, torturá-los e assassiná-
los."  

 

Sobrinho de Eduardo dos Santos suspeito de branqueamento de capitais 
Bento dos Santos foi alvo de 
buscas da PJ e será constituido 
arguido. No Brasil era investigado 
por tráfico de mulheres.  
Bento dos Santos foi investigado 
no Brasil por suspeita de tráfico 
de mulheres para Angola mas 
acabou por ser ilibado.  

A Unidade de Combate à 
Corrupção da Polícia Judiciária fez 
buscas a locais relacionados com 
o general Bento dos Santos 
"Kangamba", sobrinho por 
afinidade do Presidente Eduardo 
dos Santos e suspeito de 
corrupção. De acordo com uma 

fonte da PJ, as suspeitas estão 
relacionadas com branqueamento 
de capitais e envolvem o banco 
BES, por onde o general 
movimentaria dinheiro. Bento dos 
Santos foi investigado no Brasil 
por suspeita de tráfico de 
mulheres para Angola. 
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