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Vice-Presidente da CTA, Assunção Abdula, enaltece
iniciativa de financiamento às energias renováveis
Maputo (O Autarca) – A Vice-Presidente da Confederação das Associações Económicas de Moçambique
(CTA), Maria de Assunção Abdula, enalteceu a iniciativa de financiamento
às energias renováveis no país. Tanto a
CTA e a Direcção Nacional de Desenvolvimento
Económico
Local
(DNDEL) consideram acertado e oportuno o financiamento às energias renováveis, no contexto de desenvolvimento de Moçambique.

“Encorajamos mais uma iniciativa financeira de estímulo ao crescimento das nossas PMEs (Pequenas e
Médias Empresas)” – afirmou a VicePresidente da CTA, salientando que “o
acesso ao crédito é um dos principais
constrangimentos às MPMEs nacionais, com maior relevo para as que estão ligadas ao sector agrícola, o que
tem implicações significativas no seu
funcionamento e crescimento”.
O pronunciamento de Maria de

Nunca desista porque encontrou um obstáculo. Os desafios
Frase: são o tempo da vida!■
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mil Meticais).
Assunção AbdulaFONTE:
foi feitoINE
há –dias,
em
Maputo, aquando do lançamento da
É elegível toda tecnologia que
Linha de Crédito BCI SUPER, no quase enquadre nas categorias de sistemas
de energias renováveis de apoio à cadro da parceria entre o BCI, a Organização das Nações Unidas para o Dedeia de valor da agricultura (sistemas
senvolvimento Industrial (UNIDO) e o
de irrigação, secadores solares, armazenamento, frio, ventilação; sistemas
Fundo de Energia (FUNAE).
Por seu turno, a Directora Nasolares para processamento, trituração,
cional de Desenvolvimento Económico
moagem, descasque, embalagem entre
outros); sistemas solares fotovoltaicos
Local, Inês Cumbe referiu que “as zopara fins produtivos no sector comernas rurais de Moçambique possuem
condições agro-ecológicas para a imcial (sistemas de abastecimento de áplantação de tecnologias para o uso de
gua, electrificação de estabelecimentos
comerciais, entre outros), e de transforenergias renováveis, entretanto carecem de iniciativas sustentáveis de mo- graça de capital, taxa de juro fixa a mação de resíduos orgânicos em enerdo a impulsionar o desenvolvimento 7.5% ao ano, valor máximo MZM gia (sistemas digestores anaeróbicos de
das mesmas”. Explicou que para o al- 3.500.000 (três milhões e quinhentos biomassa, biogás).■ (R/ DMK)
cance deste objectivo, “há que desenvolver acções de indução de mudanças FUNDO DE APOIO DE EMERGÊNCIA ÀS MPME’s
nessas zonas, pela transformação da
composição da estrutura social, económica, cultural e ambiental das zonas
rurais do país”.
Inês Cumbe referiu ainda que
o plano de desenvolvimento rural exisMaputo (O Autarca) – No
Os fundos poderão ser solicitatente propõe uma abordagem multifa- quadro da operacionalização do Fundo dos a partir do período entre 12 de acetada que inclui a adopção de estraté- de Apoio de Emergência às Micro, Pe- bril corrente, nas instituições financeigias de desenvolvimento de energias quenas e Médias Empresas (MPME’s) ras acima mencionadas e estará disporenováveis e novas, através do desen- no âmbito da covid-19, recentemente nível até 30 de junho próximo, ou até
volvimento do quadro legal institucio- disponibilizado ao Banco de Moçambi- que os mesmos estejam terminados.
nal que torna a autogestão de nível co- que (BM) pela Cooperação Financeira
Os fundos foram projectados
munitário possível e a promoção da or- Alemã, através do Banco Alemão de para ajudar as Micro, Pequenas e Méganização comunitária para garantir a Desenvolvimento KfW, para efeitos de dias Empresas a atender às necessidaparticipação das comunidades na toma- submissão das respectivas candidatu- des de fluxo de caixa e de outros cusda de decisões, com vista a encorajar o ras, o Banco Central apela as firmas in- tos fixos durante a vigência da pandedesenvolvimento rural integrado.
teressadas a contactarem, desde já, os mia covid-19, incluindo, mas não se liA CTA e a DNDEL destacam balcões das 5 instituições financeiras mitando a pagamentos de salários, renque a Linha de Crédito BCI SUPER irá seleccionadas para implementar a ini- das, prestações de amortização de emcontribuir na dinamização de iniciati- ciativa, nomedamente Millennium bim, préstimos bancários, facturas pendenvas de promoção de tecnologias reno- BCI, Société Générale, MyBucks tes de fornecedores, facturas de electriváveis para o fortalecimento do desen- Banking Corporation e Microbanco cidade e água, e cobrirão um período
volvimento económico local.
Confiança. O fundo global é corres- máximo de três meses.
Refira-se que pode ter acesso pondente a 6 milhões de euros, valor
É uma iniciativa visando auxiao crédito toda pessoa colectiva ou sin- para ser disponibilizado às empresas e- liar as MPME’s moçambicanas a sogular, no prazo máximo de 3 anos com legíveis como uma contribuição não breviverem nesta época difícil de pana possibilidade de 1 ano de período de
reembolsável, em moeda nacional.
demia.■ (Redacção)

BM apela as empresas interessadas à
aproximarem-se a banca seleccionada
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Société Générale Moçambique lança linha de
financiamento às MPME’s oferecendo prioridade às
versário em 2020 e conta agora com
mulheres agricultoras
mais de 130 empregados. O projecto de
Beira (O Autarca) – Uma nova oportunidade de financiamento às
Micro, Pequenas e Médias Empresas
(MPME’s) moçambicanas está disponível no mercado nacional através de
uma nova parceria entre a Proparco e a
Société Générale Moçambique, cobrindo um montante de 3 milhões de euros. A operacionalização deste fundo
concedido pela Proparco à Société Générale Moçambique, visa permitir ao
banco aumentar a sua actividade de financiamento às MPME’s Nacionais. A
convenção do fundo estipula que as
MPME’s detidas por mulheres e aquelas que actuem no sector agrícola serão
particularmente visadas por esta iniciativa, recentemente apresentada ao público alvo.
As partes promotoras da operação destacam que a mesma aportará
um elevado impacto à economia nacional, confirmando o compromisso da
Société Générale Moçambique e da

Proparco em apoiar cada vez mais os
empresários e o sector privado em Moçambique, e nos países em desenvolvimento onde a iniciativa está presente.
Essencialmente, esta carteira
pretende partilhar o risco associado ao
financiamento de Micro, Pequenas e
Médias Empresas (MPME’s) moçambicanas, aumentando desta forma a capacidade do banco para financiar o
crescimento e desenvolvimento da economia nacional.
Sobre o Banco Société Générale
Moçambique
O Banco Société Générale Moçambique foi estabelecido no país em
outubro de 2015, através da compra de
uma participação de 65% pela Société
Générale Group, da MCB Moçambique. É hoje um banco de referência no
mercado da banca de empresas em Moçambique.
O banco celebrou o seu 5º ani-

Ocasião da formalização da concessão da linha de crédito pela Proparco à Société Générale Moçambique

expansão destina-se às principais capitais de província do país, acompanhando os clientes nas suas diversas actividades a escala nacional.
Hoje o banco tem 6 agências
que cobrem Maputo, Matola, Beira,
Nampula e Mecuburi, e tem a perspectiva de abertura de mais agências no
norte do país, num futuro próximo.
O Banco Société Générale Moçambique é subsidiário da Société Générale, considerada um dos maiores
grupos europeus de serviços financeiros baseado em França.
O Grupo Société Générale desempenha um papel activo na economia há mais de 150 anos, tendo hoje
138.000 empregados, sediados em 62
países e servindo diariamente mais de
29 milhões de clientes em todo o mundo.
A ênfase no sector agrícola,
que emprega a maioria da população
activa em África, e nas mulheres, está
enquadrada nas prioridades diplomáticas da França, orientadas para resolução dos problemas da Juventude e da
mulher africana.
O forte conhecimento e experiência adquiridos ao longo de mais de
100 anos em África, onde o grupo tem
actualmente 19 filiais, permite servir
diferentes segmentos da economia, nomeadamente o sector empresarial, pequenas e médias empresas e particulares. As suas intervenções focam-se a
actores privados que contribuem para a
realização dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável através da criação
de emprego e rendimento, do fornecimento de bens e serviços essenciais, da
redução da pobreza e da luta contra as
alterações climáticas.■ (Redacção)

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/
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Governo empenhado no estímulo a produção
nacional e substituição das importações
Oofffjjj
Maputo
(O Autarca) – O Governo moçambicano compromete-se a
continuar a aprimorar as políticas fiscais, monetárias e sectoriais, bem como a investir em infraestruturas de logística e na melhoria do acesso e da
qualidade de energia eléctrica com vista a promover a industrialização no
país, estimulando, dessa forma, a produção nacional e a substituição das importações, o que irá concorrer para a
diversificação da economia.
Esta garantia foi dada ontem,
em Maputo, pelo Primeiro-Ministro,
Carlos Agostinho do Rosário, na cerimónia de abertura do “Seminário Económico”, organizado pelo Ministério
da Indústria e Comércio, com o objecttivo de reflectir sobre os mecanismos
de industrialização no país, bem como
colher subsídios para o aprimoramento
da Estratégia Nacional de Industrialização.
Carlos Agostinho do Rosário
explicou que ao priorizar a industrialização, o Governo pretende criar condições para que o país aumente a produção de produtos manufacturados de
maior valor acrescentado e deixe de
depender da produção de produtos primários. Pretende, ainda, criar oportunidades para o aumento da exportação de
produtos manufacturados, assim como
para a substituição das importações
destes produtos, gerando ganhos e
poupança em moeda externa.
“Acreditamos que, ao promover a industrialização, estaremos a diversificar a nossa economia, a dinamizar a transformação local dos recursos
naturais, assim como a gerar mais oportunidades de emprego e renda, so-

bretudo para jovens e mulheres”, disse
o Primeiro-Ministro.
Para o alcance deste desiderato, segundo Carlos Agostinho do Rosário, o Governo tem concebido e implementado iniciativas de política económica visando o desenvolvimento da cadeia de valor de diferentes sectores,
com destaque para os da agricultura,
pescas, recursos minerais e florestais.
No sector da agricultura, por exemplo, “temos vindo a apostar no agro-processamento de modo a fortalecer as ligações entre este (sector) e a
indústria, contribuindo para a redução
de perdas pós-colheita e melhorando a
conservação e a qualidade dos produtos
agrários”.

Relativamente ao processo de
aprimoramento da Estratégia Nacional
de Industrialização, o Primeiro-Ministro explicou que o mesmo visa dinamizar o sector, vital para a diversificação
e crescimento da economia: “Temos
como objectivo primordial assegurar o
realinhamento do processo de planeamento estratégico e operacional em torno da industrialização. Pretendemos assegurar que haja maior eficácia nas
nossas intervenções, através de uma abordagem holística e integrada, com a
identificação das acções concretas que
cabem a cada um dos intervenientes
dos diferentes sectores (público e priado)” – referiu Carlos Agostinho do
Rosário.■ (Redacção/ Fds)
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