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Covid-19:INSS assegura que os 600 milhões de meticais de 
apoio às PME`s estão salvaguardados 
 
 

 
presas, através de fundos do INSS, a tí-
tulo de crédito, bonificado, foi anun-
ciado pelo Governo central, como par-
te das medidas activas para fazer face à 
pandemia, que tem vindo a causar, não 
só em Moçambique, como noutros paí-
ses  do  mundo,  um  impacto  negativo 

des em que tal irá acontecer, bem co-
mo a garantia para o seu retorno. Tra-
ta-se de uma tranquilização lançada em 
comunicado oficial, visando expôr a 
transparência que irá nortear o proces-
so, uma vez que se trata de matéria que 
interessa não apenas aos actores do sis-
tema, nomeadamente os contribuintes e 
os beneficiários, como também a so-
ciedade moçambicana em geral. 
 O apoio a este grupo de em-
  

 Maputo (O Autarca) – O Ins-
tituto Nacional da Segurança Social 
(INSS) assegurou esta quarta-feira que 
os 600  milhões de meticais que a insti-
tuição irá alocar para a mitigação dos 
efeitos nefastos causados pela pande-
mia da covid-19 às Pequenas e Médias 
Empresas (PME`s) do país estão salva-
guardados e são um bom investimento 
para o sistema da segurança social, ten-
do em conta o cenário  e  as  modalida- 

  

 

 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 18/06/2020 
Compra Venda Moeda País 

77.64 79.18 EUR UE 

69.17 70.54 USD EUA 

3.98 4.06 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

 
 

Frase: 
Tempos difíceis criam homens fortes, homem fortes 
criam tempos fáceis e tempos fáceis criam homens 
frágeis que criam tempos difíceis...■ 
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tanto no tecido empresarial, como so-
cial, entre outros. Para esta linha de fi-
nanciamento está previsto o prazo de 
duração de três anos (36 meses), nego-
ciável com o banco, podendo os juros 
serem pagos nas datas de vencimento 
(postecipado), quer seja semestral ou 
anualmente, enquanto o capital será re-
embolsado no fim. A taxa de juro fixa-
da é de 4 porcento, variável anualmen-
te, em função das actualizações do Pri-
me Rate do sistema financeiro moçam-
bicano, determinado pelo Banco Cen-
tral 
 Visando a viabilização do em-
préstimo e com a maior garantia de re-
cuperação do investimento, o INSS, se-
gundo a deliberação do seu Conselho 
de Administração (CA), reunido na 78ª 
Sessão Extraordinária, no dia 22 de 
Maio do ano em curso, irá trabalhar 
com o Banco Nacional e de Investi-
mento (BNI), visto como tendo sido a-
quele que apresentou o melhor cenário 
para o investimento, acrescido ao facto 
de ser uma instituição bancária do Es-
tado nessa matéria e por estar alinhado 
com os objectivos do INSS, que visam 
a mitigação do impacto negativo da 
pandemia e a salvaguarda dos empre-
gos dos trabalhadores, seus contribuin-
tes, através da recuperação da capaci-
dade financeira das empresas. A mes-
ma sessão deliberou a anulação da op-
ção do modelo de depósito a prazo, fei-
ta por este órgão colegial, na 76ª Ses-
são Extraordinária, em obrigações, este 
último considerado o melhor para o 
sistema. 
 “O INSS garante que, assim, 
os interesses dos trabalhadores estão 
bem salvaguardados, na medida em 
que o risco no âmbito deste investi-
mento foi transferido totalmente para o  

de obrigações de tesouro, que é uma 
das aplicações financeiras do INSS”. 
 Em termos de elegibilidade, e 
após ter-se encetado uma série de dili-
gências junto dos parceiros sociais, cu-
ja articulação resultou na necessidade 
da adequação dos termos da aplicação 
pretendida, que resultaram na delibera-
ção por parte do CA, as empresas de-
verão responder a certas regras nesse 
sentido. Assim, o crédito será disponi-
bilizado através do BNI, por via de de-
pósito, observando os critérios consi-
derados base pelo INSS, nomeadamen-
te: Ser pequena ou média empresa; es-
tar inscrito no sistema se Segurança 
Social; estar quite com o Sistema de 
Segurança Social, entre outros aspectos 
que o banco vir a considerar dentro da 
sua política. 
 “Neste contexto, o INSS ga-
rante que nenhum beneficiário ficará 
privado de usufruir dos seus direitos, 
como recebimento de pensão e outros 
bónus previstos pelo sistema, em face a 
este investimento, porque este é um e-
xercício normal, dentro da política de 
investimento da instituição, visando a 
captação de recursos para responder às 
questões inerentes à sua responsabili-
dade de assistência social aos trabalha-
dores e seus dependentes, que é a razão 
da sua existência” – assinala o INSS no 
seu comunicado.■ (Redacção) 
 

banco  em  referência e, sendo assim, a 
preocupação do INSS é de ver o valor 
reposto por este, nas condições e datas 
a acordar, porque em caso de os mu-
tuários não reembolsarem o valor, as 
perdas recairão sobre o banco e não so-
bre o INSS. Aliás, sobre a segurança 
do empréstimo, o Governo, através da 
Ministra do Trabalho e Segurança So-
cial, Margarida Adamugy Talapa, já 
tinha assegurado que não se trata de 
um investimento de risco ou sem retor-
no, mas sim seguro e com ganhos múl-
tiplos, quer para o INSS, quer para as 
empresas”.  
 Segundo a fonte, o BNI, que 
entra no processo na qualidade de e-
missor e intermediário dos títulos, ga-
rantirá que os fundos sejam destinados, 
efectivamente, às empresas elegíveis e 
que estejam em necessidade. Os títulos 
obrigacionistas encontram-se regista-
dos na Bolsa de Valores de Moçambi-
que (BVM) e garante a implementação 
de mecanismos fiáveis e tradicionais 
da banca, mitigando desta forma os ris-
cos inerentes. “Razão pela qual, os 
membros do Conselho de Administra-
ção mostraram tranquilidade pelo facto 
de existir uma instituição devidamente 
identificada com quem o INSS irá inte-
ragir, não sendo necessário negociar 
com a banca comercial para o efeito, 
dado que  se  trata  de  uma  subscrição  
 Inicia Campanha de Comercialização Agrícola 2020 
 Beira (O Autarca) – Inicia esta sexta-feira, em todo o país, a Campanha 
de Comercialização Agrícola 2020, sob o lema “Comercialização Agrícola Dina-
mizadora do Agro-Negócio e industrialização”. O lançamento oficial será feito 
pelo Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, pelas 13:00 horas, no distrito 
da Manhiça, província de Maputo. Em Sofala, o lançamento terá lugar no distrito 
de Búzi, um dos principais produtores de arroz. O objectivo do evento visa exor-
tar os produtores e intervenientes no processo de comercialização agrícola para o 
início da campanha, bem como divulgar em linhas gerais as acções de intervenção 
dos agentes económicos na cadeia de valor da comercialização agrícola.■ (R) 
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DELEGAÇÃO DA BEIRA 

 

Iluminando a Transformação de Moçambique 

 

   

 

 

COMUNICADO 
 

A Electricidade de Moçambique, E.P. (EDM) informa aos seus estimados clientes e ao 
público em geral que, devido à necessidade de realização de trabalho de Manutenção 
Correctiva de Emergência, haverá interrupção no fornecimento de energia eléctrica no 
domingo, dia 21 de Junho de 2020, no período compreendido entre as 06:00 e as 
14:00 horas, abrangendo, na Cidade da Beira, os clientes domiciliados nos seguintes 
bairros: Munhava, Massamba, Muchatazina, Matacuane, Ponta-Gêa (parte) e 
Palmeiras.  
 
Porque o restabelecimento do fornecimento poderá ocorrer antes da hora prevista, 
como impreterível medida de precaução, todos os estabelecimentos deverão ser 
considerados como estando permanentemente em tensão. 
 
Pelos eventuais transtornos que a situação poderá causar, a EDM apela à 
compreensão dos seus estimados clientes.  
 
ELECTRICIDADE DE MOÇAMBIQUE, EP. 
DELEGAÇÃO DA BEIRA 
Rua Companhia de Moçambique Nº 240 
Telef. 21353600 
Fax.   21369677 
Maputo - Moçambique 
 

Beira, 16 de Junho de 2020 
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Covid-19: Dexametasona não é a "bala de prata", 
mas pode ser pequena vitória 
 

"Não é a bala mágica. O que sabemos é que reduziu a  
mortalidade" e que é um medicamento barato, disponível  
em África e cuja segurança já foi testada, afirmou o 
director do África CDC 
 

  O Serviço Nacional de Saúde 
do Reino Unido (NHS, na sigla ingle-
sa) anunciou que vai começar a utilizar 
dexametasona para combater a doença 
provocada pelo SARS-CoV-2, depois 
de um “grande estudo” que foi feito 
para encontrar um medicamento eficaz 
no combate contra a pandemia. 
 O virologista ressalvou que 
precisa ainda de “analisar em detalhe 
os dados do ensaio” feito no Reino U-
nido, nomeadamente no que respeita “à 
eficácia” do medicamento. 
 “Não é a bala mágica. O que 
sabemos é que reduziu a mortalidade 
em 35% entre os doentes que estavam 
ligados a ventiladores e que tem efeitos 
limitados em doentes apenas infecta-
dos com covid-19”, adiantou. 
 De acordo com o director do 
África CDC, o medicamento está dis- 
ponível e tem sido usado no continente 

a um custo que ronda os dois dólares. 
 “Celebramos todas as boas no-
tícias nesta luta. Quando vamos para a 
guerra, vamos com o que temos, não 
com o que esperamos. Por isso, con-
gratulamos-mos com esta notícia”, a-
pontou, considerando que pode ser 
uma “pequena vitória”. 
 Durante a conferência de im-
prensa, Jonh Nkegasong traçou o cená-
rio da evolução da pandemia em África 
na última semana, adiantando que se 
registou um aumento de 28% de infec-
ções, o que equivale a 57 mil novos ca-
sos ou oito mil novos casos diários. 
 “Na semana passada tínhamos 
uma média de 6 mil novos casos, na 
semana anterior 5 mil casos e esta se-
mana 8 mil casos reportados diaria-
mente. Ainda estamos na trajetória as-
cendente da curva pandémica no conti-
nente”, adiantou. 
 Com 7.197 mortes em 267.519 
casos registados, a doença apresenta 
uma taxa de letalidade de 2,7% no con-
tinente. 
 São Tomé e Príncipe (2.º), Ca-
bo Verde (4.º), Guiné Equatorial (6.º) e 
Guiné-Bissau (7.º) continuam entre os 
10 países com mais casos de covid-19 
por 100 mil habitantes. 
 John Nkengasong revelou que 
foram realizados no continente mais de 
3,7 milhões de testes à covid-19 numa 
população de 1,3 mil milhões de pes-
soas, mas alertou que 80% destes testes 
foram feitos em apenas 10 países. “O 
resto dos países continuam com difi-
culdades” na testagem ao vírus, disse. 
 O diretor do África CDC anun-
ciou ainda, a realização, na próxima 
semana, de uma conferência virtual de 
dois dias sobre o papel de África no 
desenvolvimento e acesso a uma vaci-
na contra a covid-19.■ (Redacção/ 
Observador.pt) 
 

 O director do África CDC, 
Jonh Nkegasong, disse esta quinta-fei-
ra que a dexametasona não é a “bala de 
prata” contra a covid-19, mas sublin-
hou que é um medicamento barato, dis-
ponível em África e cuja segurança já 
foi testada. 
 “A dexametasona não é um 
medicamento novo, o que significa que 
já passou por estudos anteriores rela-
cionados com a sua segurança para os 
doentes e isso é muito bom”, disse. 
 O diretor do Centro para a Pre-
venção e Controlo de Doenças da U-
nião África (África CDC) falava esta 
quinta-feira durante a conferência de 
imprensa semanal sobre a evolução da 
pandemia no continente africano quan-
do questionado sobre o estudo, divul-
gado esta semana pelo Reino Unido, e 
que revelou efeitos positivos deste es- 
teroide em doentes com covid-19. 
 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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@ De Interesse Comunitário e da Mobilidade Rodoviária,... 
 

Por: Eng. Carlos Sousa  
Formador Especialista & Certificado para a região SADC 
Membro da Academia - MasterDrive S.A. homologado por Advanced Driving Institute of Africa 

Tempos difíceis geram Homens fortes - Homens 
fortes proporcionam tempos Fáceis! 
 

 

são totalmente atraídos  
para a  
Segunda  
Guerra Mundial. Entre os  
39 e os 45 anos,  
75 milhões de pessoas morrem na guerra.   
 

Aos 50,  
a Guerra da Coreia começa.  
5 milhões morrem.   
 

Aos 55 anos,  
a Guerra do Vietnam começa e não termina por 20 anos.  
4 milhões de pessoas morrem nesse conflito.  
 

No seu aniversário de  
62 anos,  
você tem  
a Crise dos Mísseis Cubanos, um ponto de inflexão na 
Guerra Fria.  
A vida em nosso planeta, como a conhecemos,  
deveria ter terminado. Grandes líderes impediram que isso 
acontecesse. 
 

Quando você completa  
75 anos,  
a Guerra do Vietnam  
finalmente termina.  
 

Vamos tentar manter as coisas em perspectiva,  
pensar Positivo e agir tranquilo” 
 

Daí eu lembrei de uma conversa com um grande e sábio 
amigo: 
"Tempos difíceis criam homens fortes, homem fortes criam 
tempos fáceis e tempos fáceis criam homens frágeis que 
criam tempos difíceis"... 
 

A vida é um ciclo e teremos que passar nossos próprios 
tempos difíceis... 
 

Positivo é olharmos o passado, aprendendo com ele, a 
construirmos um futuro verdadeiramente novo e talvez 
melhor!  
 

Quem isto escreveu ?...  de um anônimo!■ 
 

Para quem está  
muito assustado  
com o que ocorre hoje, ( atingimos 300,000 mortes Covid -
19 e incalculáveis danos e perdas )... difícil ! 
 

Então vamos a uma reflexão:  
 

Imagine que você  
nasceu em 1900. 
No seu  
14º aniversário,  
a Primeira Guerra Mundial começa 
e termina no  
seu  
18º aniversário.  
22 milhões de pessoas morreram nessa guerra.  
 

No final do ano,  
uma epidemia de  
gripe espanhola  
atinge o planeta e  
dura até  
o seu aniversário de 20 anos.  
50 milhões de pessoas morrem disso nesses dois anos.  
Sim, 50 milhões.  
 

No seu  
29º aniversário, a Grande Depressão começa.  
O desemprego atinge 25%,  
o PIB mundial caiu 27%.  
Isso vai até os 33 anos.  
O país quase entra em colapso com a economia mundial.  
 

Quando você completa  
39 anos,  
a Segunda Guerra Mundial começa.  
 

Você ainda nem  
chegou ao  
topo da colina.   
 

E não tente recuperar o fôlego.  
 

No seu  
41º aniversário,  
os Estados Unidos  
 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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Covid-19: Dom Diniz Matsolo apoia esforço do 
Município da Beira na prevenção da pandemia 

 

 Beira (O Autarca) – O Director Executivo da Plataforma Inter-Religiosa de Comuni-
cação para Saúde, Dom Diniz Matsolo, juntou-se esta semana ao esforço do Conselho Munici-
pal da Beira (CMB) na prevenção da pandemia da covid-19. Matsolo reuniu-se primeiramente 
com o Presidente do Conselho Municipal da Beira, Daviz Simango, para inteirar-se das acções 
em curso ao nível da edilidade para a prevenção da covid-19, tendo manifestado solidariedade 
pessoal e institucional ao esforço do Município para travar a propagação da doença. De segui-
da percorreu os mercados da urbe, levando mensagens de sensibilização sobre a importância 
da observância rigorosa das medidas de prevenção da pandemia, tal como evitar exposição em 
ambientes com muita gente e cuidar devidamente da higiene, incluindo lavar bem as mãos.■ 
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