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Boa nova para o sector privado: Novo governo promete 
estabelecer instituição financeira de desenvolvimento 

 

  Beira (O Autarca) – Uma boa 
nova para o sector privado, principal-
mente às pequenas e médias empresas 
(PME’s) neste segundo ciclo governa-
tivo do Presidente Filipe Nyusi (2020 – 
2024). Já fazia tempo que constituia 
tanta falta: Uma instituição financeira 
de desenvolvimento. É o que o novo 
governo do Presidente Nyusi promete 
estabelecer desde já, no quadro da me-
lhoria do ambiente de negócios.  
 É um reconhecimento de que 
no âmbito da promoção da melhoria do 
ambiente de negócios no país, um mer-
cado cada vez mais competitivo e aber-
to, não basta olhar apenas aos procedi-
mentos, como a necessidade de simpli- 
ficação de procedimentos burocráticos,   

Frase: 
As mãos que ajudam são mais sagradas que os 
lábios que rezam – Madre Teresa de Calcutá 
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Presidente Filipe Nyusi promete criar, neste seu degundo mandato, uma instituição financeira 
de desenvolvimento para apoiar as pequenas e medias empresas moçambicanas  

combate a própria burocracia e a cor-
rupção. Muito menos transmitir frases 
propagandisticas como, por exemplo 
“fazer negócios em Moçambique não 
pode constituir dificuldade para os in-
vestidores, sobretudo por causa de ati-
tudes e comportamentos de funcioná-
rios que pretendem vantagens ilícitas”.  
 A promoção da melhoria do 
ambiente de negócios num mercado 
marcadamente competitivo e aberto, 
como salientamos anteriormente, é 
muito mais do que isso, constituindo 
fundamental o acesso à capitais, ao fi-
nanciamento, sobretudo por parte dos 
pequenos e médios empresários que 
são a maioria que sustentam a econo-
mia do país e o mercado de emprego 
nacional, distribuindo renda a maioria 
das famílias moçambicanas.   
 Foi daí que o Presidente Nyusi 
decidiu que o seu novo governo deve e 
irá promover a constituição de uma 
instituição financeira de desenvolvi-
mento, com participação significativa 
do Estado, para financiar, em termos 
concessionais de prazo e de juro, em-
preendimentos e negócios do sector 
privado, incluindo linhas de crédito pa-
ra as pequenas e médias empresas 
(PME´s) e as necessárias garantias. 
 Nyusi, que elegeu a promoção 
e geração de trabalho e emprego como 
seu principal “cavalo de batalha” neste 
segundo mandato presidencial, deseja 
que todos os moçambicanos consoli-
dem a cultura de trabalho.  
 E, aos empresários, no seu dis-
curso inaugural, o Presidente da Repú-
blica, Filipe Jacinto Nyusi, enconrajou-
os afirmando que as empresas que 
mais empregam e às que oferecem o 
primeiro emprego numa proporção sig-
nificativa beneficiarão de apoio do go-
verno.■ (Érica Chabane) 
  

Fundo soberano só com garantias 
dos princípios de boa governação 

 Beira (O Autarca) – É tam-
bém pretensão do Presidente Filipe 
Nyusi para o presente ciclo de gover-
nação a criação do fundo soberano, 
visto como instrumento de poupança 
financeira para as gerações presentes e 
futuras, que poderá ajudar a proteger a 
economia do impacto da flutuação dos 
preços das matérias primas no mercado 
internacional. 
 O Presidente da República ex-
plicou que o fundo soberano poderá a-
poiar nos esforços de diversificação da 
economia nacional,  através  da  canali- 

zação de recursos para o desenvolvi-
mento dos sectores não tradicionais, 
com destaque para o sector agrário e a 
industrialização que emprega a maioria 
da população moçambicana.  
 Referiu que o modelo do fundo 
soberano que se pretende criar deverá 
ter como base as receitas provenientes 
da exploração dos recursos minerais.  
 No entanto, salientou que “não 
queremos que este fundo possa consti-
tuir uma fonte de desvios e de Enrique-
cimento ilícito”, defendendo que “não  
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avançaremos sem garantir a prevalên-
cia dos princípios de boa governação, 
transparência, responsabilização, inde-
pendência, assente num quadro legal 
moderno, que permite que a população 
acompanhe e se sinta dona dos recur-
sos”. 
 Refira-se, entretanto, que exis-
tem países, incluindo da comunidade 
lusófona e da região da SADC, como é 
o caso de Angola, com histórico infeliz 
relativamente a gestão do  fundo  sobe- 

rano, igualmente baseado em receitas 
provenientes da exploração dos recur-
sos minerais. Vai daí a cautela da au-
toridade máxima do país na criação do 
fundo soberano, para não frustrar as 
expectativas dos cidadãos moçambica-
nos. 
 

Queremos provar que os recursos 
energéticos, desde que bem geridos, 
podem ser uma bênção 
 Relativamente a área dos hi-
drocarbonetos, Nyusi exortou, mais 
uma vez, aos moçambicanos a gerir  as 

suas expectativas com alguma dose de 
paciência, porque os cofres do Estado 
levarão algum tempo para acolher re-
ceitas provenientes dos hidrocarbone-
tos na dimensão prevista.  
 Destacou que as experiências 
negativas de outras geografias reco-
mendam maior prudência e transparên-
cia na gestão deste tipo de recursos, de 
modo a beneficiar a todos moçambica-
nos e a economia moçambicana. “Que-
remos provar que os recursos energé-
ticos, desde que bem geridos, podem 
ser uma bênção”. 
 Prometeu prosseguir as acções 
visando viabilizar a exploração susten-
tável das reservas de gás natural de que 
o país dispõem, assegurando a conclu-
são do projecto da plataforma flutuante 
que tornará Moçambique produtor e 
exportador de gás natural liquefeito. 
Disse que o governo vai, igualmente, 
facilitar a construção das primeiras 
quatro unidades de liquefação em terra.  
 Segundo o Presidente, estes 
projectos irão fornecer alicerces para o 
desenvolvimento industrial e a criação 
de oportunidades de emprego em esca-
la, para além de constituir uma oportu-
nidade para a promoção dos conteúdos 
locais.  
 “O meu governo estará empen-
hado na implementação de unidades da 
indústria petroquímica para a produção 
de metanol e outros combustíveis deri-
vados assim como a produção de ferti-
lizantes, a par do desenvolvimento de 
centrais de geração de energia eléctri-
ca, que deverão estar operacionais em 
finais de 2024”. 
 Disse ainda que constitui apos-
ta do seu governo a implementação da 
primeira unidade de produção de GPL 
(gás de cozinha) no país, em Temane. 
“Asseguraremos, deste modo, que 60% 
do volume actualmente importado será 
substituído pela produção nacional”.■ 
(Érica Chabane) 
 

ExxonMobil apoia hospital e 
orfanato na Matola 
 Maputo (O Autarca) –Fun-
cionários da ExxonMobil Moçambi-
que e seus familiares apoiaram o Infan-
tário da Matola com a doação de cadei-
ras de rodas, camas medicinais, len-
çóis, livros de leitura e refeições. A ac-
ção incluiu, também, a distribuição de 
500 refeições aos pacientes do Hospital 
Provincial da Matola.  
 

 Estas actividades fazem parte 
da campanha anual de festas da Exxon-
Mobil, em parceria com a Plataforma 
Solidária Makobo. Em 2018, os fun-
cionários voluntários ajudaram na dis-
tribuição de refeições a crianças no 
Hospital Central de Maputo. 
 

 “Toda a criança tem direito à 
alimentação e educação, por isso a Ex-
xonMobil vai continuar a apoiar inicia-
tivas que capacitam os mais vulnerá-
veis na comunidade”, disse Fernando 
Pegado, director de Assuntos Públicos 
e Governamentais da ExxonMobil Mo-
çambique. "A época festiva é um mo-
mento para partilhar e cuidar e os nos-
sos funcionários voluntários identifica-
ram estas duas instituições importan-
tes, para demonstrar  o  nosso  compro- 

 

 
 

misso com a comunidade".  
 Desde 2017, a ExxonMobil já 
investiu mais de 6 milhões de dólares 
em programas comunitários em Mo-
çambique, com foco na saúde, educa-
ção, empoderamento da mulher e  fa-
mílias, agricultura e a conservação am-
biental. Em Dezembro de 2018, a Ex-
xonMobil assinou um memorando de 
entendimento com o Ministério do Gé-
nero, Criança e Acção Social, para pro-
mover actividades que apoiam mulhe-
res e crianças vulneráveis e para me-
lhorar a qualidade de vida dos mais 
vulneráveis.■ (Redacção) 
 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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ADEL oferece apoio multiforme às comunidades de 
Goonda 
  Goonda (O Autarca) – No 
âmbito do projecto de Recuperação dos 
Meios de Vida e Restauração Econó-
mica, a Agência de Desenvolvimento 
Económico Local (ADEL-Sofala) está 
a prestar apoio multiforme à comuni-
dades de quatro centros de reassenta-
mento abertos no posto administrativo 
de Goonda, distrito de Chibabava, sul 
da província central de Sofala. 
 O apoio prestado à comunida-
des acomodadas nos centros de reas-
sentamento de Chicuacha, Macarate, 
Gerome e Mucondja consiste em trei-
namento em apicultura, reflorestamen-
to, poupança e crédito rotativo, cons-
trução de mercado local e doação de 
sistemas de painel solar. 
 A última distribuição nos refe-
ridos centros de reassentamento com-
portou sistemas de painel solar, com 
vista a dinamizar a actividade econó-
mica de carregamento de baterias cabe-
laria. 
 Edmundo Bitone, um dos be-
neficiários, reassentado em Chicuacha, 
afirmou que o gesto vai contribuir so-
bremaneira para a geração de renda e, 
consequentemente, melhoria das con-
dições de vida e desenvolvimento lo-
cal, 
 Ainda no centro de ressenta-
mento de Chicuacha, que dista a 97 
kms da vila sede do posto administrati-
vo de Goonda, as comunidades benefi-
ciaram iguialmente de treinamento em 
apicultura. 
 Tomás Fernando, um dos be-
neficiário do treinamento em apicultu-
ra, disse se sentir feliz com as técnicas 
apreendidas, que permitirão duplicar a 
produção e aumentar a renda. 
 

 

 
 

 Os quatro centros de ressenta-
mento foram criados no rescaldo da 
passagem do ciclone tropical Idai e i-
nundações na zona baixa do rio Búzi, 
no primeiro trimestre de 2019. 
 O Projecto de Recuperação 
dos Meios de Vida e Restauaração E-
conómica implementado pela ADEL-
Sofala conta com financiamento do 
PNUD – Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento.   

 A CEDES – Centro Ecuméni-
co para o Desenvolvimento, uma ONG 
nacional que, também, opera em Sofa-
fa, já distribuiu lotes de sementes à po-
pulação alojada nos centros de reassen-
tamento abertos em Goonda.     

 Ainda no âmbito de emergên- 
cia,  a  CEDES  já  distribuiu  sementes 
 

para a produção agrícola a mais de 11 
mil famílias espalhados pelos distritos 
de Chibabava, Maríngue, Caia, Chem-
ba, Muanza e Cheringoma, segundo o 
coordenador desta organização, Elias 
Pedro. 
 

Autoridades de Goonda enaltecem o 
empenho das ONGs 
 

 Pedro Alberto, chefe do posto 
admnistrativo de Goonda, enalteceu o 
empenho demonstrado pela ADEL-So-
fala e CEDES.  
 

 O posto admnistrativo de Go-
onda, uma região do distrito de Chiba-
bava com potencial agrícola, conta ac-
tualmente com um universo populacio-
nal estimado em 48.920 habitantes.■ 
(Francisco Esteves) 
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