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“Chimoio” defende contratação de Gestor 
Operacional Independente para o Fundo Soberano 

 
Jamal Omar, Administrador do Banco de 

Moçambique para o Pelouro de Estabilidade 
Monetária, esta terça-feira, em Chimoio, na 

primeira sessão de auscultação pública 
sobre a proposta de modelo de FS 

   
 

delo de FS foi orientada pelo Adminis-
trador do Banco de Moçambique para 
o Pelouro de Estabilidade Monetária, 
Jamal Omar. 
 De entre várias contribuições 
apresentadas pelos participantes do e-
vento, destaca-se a recomendação no 
sentido de se contratar um gestor ope-
racional independente para o Fundo 
Soberano. É uma proposta que foi aco-
lhida pelo BM para posterior análise e 
apreciação.  
 

 Chimoio (O Autarca) – A ci-
dade de Chimoio, capital da província 
central de Sofala, teve terça-feira últi-
ma (17NOV2020) o privilégio de tor-
nar-se a primeira do país a acolher uma 
uma sessão de auscultação pública so-
bre a proposta de modelo de Fundo So-
berano (FS) para Moçambique, prepa-
rada pelo Banco de Moçambique 
(BM).  
 A sessão inaugural de auscul-
tação pública sobre a proposta  de  mo- 

  

 

 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 18/11/2020 
Compra Venda Moeda País 

86.79 88.51 EUR UE 

73.07 74.52 USD EUA 

4.75 4.85 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

  
Frase: 

Acredite em si próprio e chegará um dia em que os outros não 
terão outra escolha senão acreditar com você.■ – Cynthia Kersey 
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Participantes da sessão de Chimoio de auscultação pública sobre a proposta de modelo de 
Fundo Soberano para Moçambique, preparada pelo Banco de Moçambique, os quais 
defendem a contratação de gestor operacional independente para o Fundo Soberano 

 

do BM Jamal Omar abordou o poten-
cial energético de Moçambique, tendo 
destacado que se estima que o país 
tenha reservas de gás natural na ordem 
dos 277 trilhões de pés cúbicos, além 
de carvão, ouro, titânio, minerais não 
metálicos, entre outros. 
 Abordando as motivações da 
criação do FS, o Administrador do 
Banco Jamal Omar falou da necessida-
de de assegurar uma gestão rigorosa 
das receitas que se prevê encaixar com 
a exploração do gás natural (acima 
USD 90 biliões), e explicou que, na 
concepção de fundos soberanos, a ma-
ior parte dos países opta pela definição 
de dois objectivos, daí a inspiração pa-
ra a proposta desenhada pelo BM, cu-
jos objectivos são acumular poupança 
e contribuir para a estabilização fiscal. 
Em relação à governação do FS, Jamal 
Omar disse que a sua estrutura assenta-
rá em três pilares, designadamente a 
Assembleia da República, o Ministério 
da Economia e Finanças e o banco cen-
tral.■ (Redacção/ BM) 
 

 O processo de auscultação pú-
blica sobre a proposta de modelo de 
Fundo Soberano  (FS)  para  Moçambi- 

que irá abranger todo o país. 
 Dirigindo-se aos participantes 
na sessão de Chimoio, o Administrador 
 

Sasol anuncia aumento de gastos com fornecedores locais 
  Inhambane (O Autarca) – A 
petroquímica sul africana Sasol anun-
ciou esta terça-feira, em Maxixe, pro-
víncia de Inhambane, num Seminário 
de Oportunidades Locais, destinado a 
apresentação do seu plano quinquenal 
de conteúdo local, que estabelece os 
mecanismos e estratégias que visam 
melhorar o acesso das empresas mo-
çambicanas às oportunidades de negó-
cios da empresa, que pretende passar a 
gastar mais comprando produtos e ser-
viços de empresas locais. 
 O objectivo é que, ao cabo do 
quinquénio 2020-2024, a Sasol já este-
ja a gastar 71 por  cento  com  fornece- 
 

dores locais, sendo que espera reduzir 
os gastos com empresas estrangeiras 
em cerca de 50 por cento. 
 Para atingir estes resultados, a 
Sasol tem delineada a estratégia de 
conteúdo local, a qual está à volta de 5 
pilares principais. Em matérias de a-
quisições locais, a empresa vai aumen-
tar os gastos com bens e serviços for-
necidos pelas empresas nacionais, atra-
vés da implementação de um procedi-
mento preferencial de aquisições.  
 Vai também desenvolver um 
Programa de Desenvolvimento de Em-
presas e Fornecedores (ESD) – uma i-
niciativa que visa  capacitar  as  PME’s  

locais em várias áreas-chave, que in-
cluem a gestão de saúde e segurança 
no trabalho, cumprimento das normas 
jurídicas e contabilidade, de modo a 
prepará-las para poderem ter acesso a 
oportunidades de negócio na Sasol e 
noutras empresas. 
 Entre os 5 pilares, está o lança-
mento do Fundo para PME’s (oficial-
mente chamado Linha de Crédito para 
Apoio a Micro, Pequenas e Médias 
Empresas Moçambicanas) cujo objecti-
vo é prover às PME’s locais produtos 
financeiros acessíveis. O Fundo já está 
criado e será gerido pelo Banco Co-
mercial e de Investimentos (BCI).■ (R) 
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Our services:  
- Environmental consulting 
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- Environmental audit 
- Minning consulting 

- Water and sanity consulting 
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DE VEZ EM QUANDO... 
 

●por Afonso Almeida Brandão 
 
A PROPÓSITO DO NOSSO ENSINO: 
O EXEMPLO VEM DE CIMA 
 
 

 

 Quando se envereda pelo Ensino Básico ou 
Secundário, duas vertentes se configuram no Horizon-
te: ser Professor ou ser professor. Quer isto dizer que a 
profissão é a mesma, escolha-se o que se escolher. Por 
um lado, pode--se ser professor naquela perspectiva 
que a Sociedade se habituou a alimentar de há décadas 
a esta parte. 
 Ou seja, um estudo social que anda pelas ruas 
da amargura, condições de trabalho de mera e franca 
subsistência, remunerações pouco desejáveis (o que 
leva às vezes, determinados professores do nosso ensi-
no a receber “por debaixo da mesa” algumas centenas 
de Meticais para passar este ou aquele aluno) e todas 
as culpas acumuladas pelo insucesso dos alunos, pelo 
abandono da Escolaridade e pelo desfasamento entre 
Escola e a Vida Real. 
 Por outro lado, podem-se ignorar “estas incó-
modas amarras” e tentar ser Professor na plena acep-
ção da palavra, ou seja, Professor naquilo que se diz. 
 Claro que é um caminho muito mais difícil (o 
pleonasmo vem a propósito!), mas também é certo que 
dá prazeres «muito mais profudos» (convenhamos). 
 A diferença será em não se resumir o papel de 
professor à função de transmitir teorias e postulados, 
muitas vezes já em desuso, mas em estar aberto à im-
previsibilidade e às constantes mutações sócio-cultu-
rais. A diferença está em perspectivar a Educação co-
mo espaço de aprendizagem e de prazer, acolhendo al-
guns que se levantam pela manhã com vontade de che-
gar depressa à Escola. 
 Infelizmente, de uma maneira geral, os alunos 
não estão habituados a usar o intelecto. Copiam res-
postas, decoram textos, debitam frases sem nexo e exi- 
bem “uma espécie de orgulho” na sua ignorância das
   
 

 
 

Precisamos de Professores de Corpo e Alma 
 

coisas essenciais tanto da matéria de estudo como da 
vida em geral. E o que é mais grave é que esses mes-
mos alunos vão passando de ano para ano e acabam 
por concluir os seus cursos superiores sem saber nada-
de-nada... Moçambique está cheio cheio “destes” e-
xemplos condenáveis. Não constituem segredo para 
ninguém... 
 Cabe ao Professor a audácia de, humildemente, 
reconhecer que urge começar uma verdadeira  Refor-
ma Educativa. E o Ministério de Educação — e os 
seus responsáveis — deviam ter este facto na Agenda 
do Dia. Não basta  querer ensinar Fórmulas e Teorias, 
muitas vezes já ultrapassadas por novas descobertas 
científicas. 
 Torna-se urgente educar para a Cidadania Co-
lectiva. Torna-se urgente incentivar os nossos Jovens a 
posicionarem-se de outra forma, perante a Vida e a 
Sociedade de maneira a que sejam eles a reivindicar 
mais conhecimentos e a sentirem curiosidade pelo que 
se passa à nossa volta. E o exemplo, como sempre, 
tem de vir de cima.■ 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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8 milhões de moçambicanos defecam ao ar livre 
 

...e 20 milhões de moçambicanos não têm latrina segura, segundo a a WaterAid, 
por ocasião da celebração do Dia Mundial da Latrina (19 de Novembro) 
 
    
 Maputo (O Autarca) – Num 
relatório intitulado “Viver num mundo 
frágil: O impacto das alterações climá-
ticas na crise de saneamento”, a ser 
lançado a esta quinta-feira (19NOV 
2020), em Maputo, por ocasião das ce-
lebrações do Dia Mundial da Latrina 
(19 de Novembro), a WaterAid, citan-
do dados do Banco Mundial (BM) re-
vela que em Moçambique mais de 8 
milhões de pessoas defecam em espa-
ços abertos (ar livre) tais como cam-
pos, florestas, praias, rios ou outros es-
paços. 
 Nos locais onde faltam sanitá-
rios condignos, os dejectos humanos 
podem contaminar as águas subterrâ-
neas ou acabar em rios e lagos, poluin-
do o que, muitas vezes, é a única fonte 
de água para consumir, cozinhar e la-
var.  
 As crianças brincam em locais 
onde os patógenos pululam e, como re-
sultado da contaminação fecal, há co-
munidades inteiras em risco de contrair 
doenças diarréicas. 
 Além disso, as condições de 
saneamento deficientes nas unidades 
de saúde aumentam o risco de estas se 
tornarem os epicentros das epidemias. 
Uma em cada 10 unidades de saúde 
não dispõe de saneamento e 1,8 mil 
milhões de pessoas não têm serviços 
básicos de água nas suas unidades lo-
cais. 
 

20 milhões de moçambicanos não 
têm latrina segura 
 Por outro lado, citando dados 
do Joint Monitoring Programme de 
2019 (monitoria conjunta OMS/Uni-
  
 

 
cef), a WaterAid refere que em Mo-
çambique 71% da população, ou seja, 
mais de 20 milhões de pessoas, não 
tem acesso a um sanitário condigno. 
 O documento salienta, ainda, 
de que modo o saneamento seguro po-
de ajudar as comunidades a tornarem-
se mais resilientes aos surtos de doen-
ças evitáveis, como a cólera, bem co-
mo ao impacto das alterações climáti-
cas.  
 

Moçambique na posição 39 em 
termos de vulnerabilidade às 
mudanças climáticas 
 Ainda no mesmo relatório alu-
sivo ao 19 de Novembro, numa lista de 
181 paises do mundo, a WaterAid co-
loca Moçambique na posição 39 em 
termos de vulnerabilidade às mudanças 
climáticas. 
 O 19 de Novembro este ano é 
celebrado sob o lema “Saneamento 
Sustentável e Mudanças Climáticas”, 
para mostrar que o cenário  está  a  pio- 

rar. Cheias, secas e subida do nível do 
mar estão a ameaçar os sistemas de sa-
neamento - desde latrinas a fossas sép-
ticas e estações de tratamento – afec-
tando muitas comunidades em todo o 
mundo. 
 

 Em Moçambique, cerca de 
2.500 crianças morrem anualmente de-
vido à falta de água limpa, saneamento 
decente e boa higiene. 
 

 A WaterAid Moçambique ape-
la à acção urgente do Governo e da 
Comunidade Internacional para que re-
forcem os investimentos em serviços 
de saneamento. Destaca que a existên-
cia de serviços de saneamento seguros, 
fiáveis e inclusivos ajuda a prevenir a 
propagação de doenças infecciosas. 
 

 Em Moçambique, a WaterAid, 
uma instituição de beneficência in-
ternacional, está presente desde 1995, 
tendo já alcançado mais de 1 milhão de 
pessoas com acesso melhorado aos ser-
viços de água, saneamento e higiene.■ 
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