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Disponíveis 22 milhões de dólares para financiar
empresas de construção afectadas pelo idai e kenneth
Beira (O Autarca) – Uma boa
nova para os empresários do sector de
construção civil domiciliados nas províncias de Sofala, Manica, Zambézia e
Cabo Delgado. Já existem 22 milhões
de dólares para financiar empresas de
construção civil afectadas pelos ciclones tropicais idai e kenneth (Março e
Abril de 2019), das províncias de Sofala, Manica, Zambézia e Cabo Delgado.
A boa nova foi anunciada na cidade da

Frase:

Mário Amaral, Presidente da AECOPS

Não importa a cor do céu. Quem
faz o dia bonito é você!■

Beira, num encontro da Associação
dos Empreiteiros Construtores de Obras Públicas da Província de Sofala
(AECOPS). Segundo o Presidente da
AECOPS, o Eng. Mário Amaral, a garantia da disponibilidade do fundo foi
dada pelo Gabinete de Reconstrução
pós ciclones Idai e Kenneth.
A fonte referiu que o fundo será gerido por uma instituição.
Do montante global, 15 milhões destinam-se ao financiamento às
empresas que manifestarem interresse;
5 milhões serão usados como fundo
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perdido para apoiar o reinicio das actividades das empresas mais prejudicedas; e os restantes 2 milhões estão reservados a actividades de consultoria.
Relativamente ao financiamento, Mário Amaral disse que o valor será concedido observando taxas bonificadas que deverão situar-se entre 8 a
10 por cento.
Durante o encontro realizado
sexta-feira última (13Marc20), o Presi-

dente da AECOPS apelou aos associados a organizarem-se em sociedades
para ter musculatura suficiente para
concorrer com sucesso ao acesso das
obras de reconstrução, cujos concursos
prevê-se sejam lançados a partir de
Junho próximo.
A Associação dos Empreiteiros Construtores de Obras Públicas da
Província de Sofala envolve mais de
160 empresas associadas.
O sector empresarial de cons-

trução civil figura entre um dos princepais ramos de actividade económica
mais atingido pelo idai e Kenneth.
Em Sofala, há registo de empresas que perderam capacidade até
encerrar a actividade. Consequentemente, centenas de famílias perderam
renda.
A AECOPS está empenhada
na promoção de lobbys para reverter o
actual cenário de crise. (Francisco Esteves)

Banco de Moçambique reduz Taxas das Reservas
Obrigatórias aplicadas aos bancos comerciais
Maputo (O Autarca) – O
Conselho de Administração do Banco
de Moçambique, reunido em sessão
extraordinária, deliberou reduzir em
150 pontos base os coeficientes das
Reservas Obrigatórias em moeda nacional e em moeda estrangeira, com efeitos a partir do período de constituição que inicia a 7 de Abril de 2020.
Esta decisão visa libertar liquidez para o sistema bancário enfrentar,
com maior resiliência, os riscos crescentes decorrentes dos impactos macroeconómicos do COVID-19. Com
esta alteração, o coeficiente de Reservas Obrigatórias para os passivos em
moeda nacional passa para 11,50% e,
para os passivos em moeda estrangeira,
passa para 34,50%. O CA do BM considera que as perspectivas de inflação
para o médio prazo continuam favoráveis, porém o agravamento do risco da
pandemia COVID-19 exige que o sistema financeiro esteja suficientemente
preparado, com liquidez necessária,
para dar resposta célere aos possíveis
efeitos negativos.■ (Redacção)

Millennium bim premiado por ter os serviços
bancários mais inovadores de Moçambique
Maputo (O Autarca) – O Millennium bim foi distinguido com o Prémio
“Serviços Bancários Mais Inovadores - Moçambique 2020”, atribuído pelo jornal
Capital Finance International (CFI), com sede em Londres. É a primeira vez que o
Banco é distinguido por aquele conceituado media internacional que reconhece “o
lugar de destaque que o Millennium bim ocupou nas últimas décadas”, em Moçambique. A premeação pelo Capital Finance International coincide no ano em
que o Millennium bim celebra o seu 25º aniversário. Ao longo do tempo de existência no mercado financeiro moçambicano, o Millennium bim já recebeu mais de
100 distinções.
A aposta na digitalização e o investimento que o Banco tem feito nas novas tecnologias e na captação de talento, contribuindo para um sistema financeiro
robusto e seguro, foram os principais factores tidos em conta na atribuição do Prémio “Serviços Bancários Mais Inovadores - Moçambique 2020”.■ (Redacção)
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AR irá reunir-se para aprovar OE-2020 debaixo de
pressão devido a medidas de prevenção do covid19
Beira (O Autarca) – A Assembleia da República que realiza a
sua primeira sessão ordinária a partir
da próxima semana, entre os dias 25 de
Março e 29 de Maio de 2020, irá reunir-se debaixo de uma forte pressão devido a medidas de prevenção do covid19.
O decurso da sessão coincide
num período crítico devido a propagação da pandemia do coronavírus.
No quadro do reforço das medidas de prevenção face a ameaça de
aproximação do covid19, o Presidente
da República ordenou a proibição de eventos com mais de 300 pessoas para
quem organiza e/ou participa.
O Parlamento Moçambicano é
formado por 250 deputados em representação de círculos eleitorais nacionais e da diáspora, esta última zona já
está afectada pelo coronavírus.
Normalmente, as sessões da
Assembleia da República envolvem
convidados e profissionais de várias áreas, protocolo, segurança, jornalistas.
Particularmente, a sessão em
referência, considerando a agenda que
inclui o debate para posterior aprovação das propostas do Programa Quinquenal do Governo 2020-2024, do Plano Económico e Social para o Ano de
2020, e da Lei do Orçamento do Estado para o Ano de 2020, deverá contar
com membros do Governo, incluindo o
Primeiro-Ministro.
A Assembleia da República já
anunciou que irá encontrar formas para
não estrapular o máximo de 300 pes-

soas orientado pelo Presidente da República. Todavia, se afugura um exercício mesmo a valer.
Já consta nos bastidores que a
sessão não deverá durar o número de
dias previstos, pelo que algumas materias agendadas poderão vir a ser apreciadas em futuras sessões.
Contudo, há toda imperiosidade para a aprovação dos três instrumentos acima referidos, para garantir o
funcionamento do Estado.
Consta que se não fosse a imperiosidade imposta pela pontualidade

das três matérias, a sessão até podia ser
adiada.
Como consta, também, que a
medida anunciada pelo Presidente da
República de proibição de eventos com
mais de 300 pessoas foi tomada tendo
em conta a importância de salvaguardar a realização da sessão da Assembleia da República. Apenas, o máximo
de 300 pessoas é que se revela um número muito apertado para ser aplicável
à uma assembleia com 250 membros e
que é assistida por numerosos profissionais.■ (Redacção)

Fórum Parlamentar da SADC
homenageia Verónica Macamo
Maputo (O Autarca) – A actual Presidente da Assembleia da República de Moçambique (PARM) e
Presidente em exercicio do Fórum Parlamentar da SADC, Esperança Bias,
defendeu em Johanesburgo a necessidade do Fórum Parlamentar da
SADC prestar homenagem à cidadã
moçambicana Verónica Macamo pelo
contributo dado a organização.
Verónica Macamo foi Presidente da Assembleia da República de
Moçambique (PARM) e Presidente em
exercicio do Fórum Parlamentar da
SADC, tendo sido substituído por Esperanca Bias, nos dois cargos.
Enquanto dirigiu o Fórum Par-

lamentar da SADC, Verónica Macamo
permitiu que as actividades da organização decorressem de forma harmoniosa, e notabilizou-se pela iniciativa de
transformação do FP-SADC em Parlamento Regional, projecto que deve ser
finalizado em Agosto próximo, na Cimeira dos Chefes de Estado e de Governo da SADC, a decorrer em Maputo. “Esperamos que a proposta seja aprovada nesta sessão e todos os esforços devem ser envidados no sentido de
se alcançar este desiderato” – defendeu Esperança Bias, que falava na sessão de trabalhos da Comissao Executiva do FP-SADC, realizada em Johanesburgo. (Redacção)
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