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Covid-19: FMI divulga rastreo das principais respostas
económicas adoptadas pelo Governo de Moçambique
para limitar o impacto humano e económico
Beira (O Autarca) – O Fundo
Monetário Internacional (FMI) acaba
de divulgar o rastreio de políticas que
resume as principais respostas económicas que os governos estão adoptando para limitar o impacto humano e económico da pandemia covid-19. O
rastreio incluiu 197 economias, incluindo Moçambique. Em nota recebida na nossa Redacção, o FMI refere

que o rastreador inclui informações
que estão publicamente disponíveis ou
fornecidas pelas autoridades às equipes
dos países e não representam as opiniões do Fundo Monetário Internacional sobre as medidas listadas.
Acompanhe, a seguir, o relatório sobre Moçambique, transcrito na
íntegra.
Moçambique Histórico

Se não lidarmos muito bem com nossa independência, os colonizadores

Frase: voltarão na forma de investidores – Simon Mwansa Kapwepwe

Moçambique relatou seu primeiro caso covid-19 em 22 de março
de 2020. Após o pico em setembro de
2020, os casos diários de covid-19 aumentaram novamente e atingiram o pico mais alto em fevereiro de 2021. A
segunda onda parece estar retrocedendo. Em 1º de abril, 67.729 casos (2.123
casos por milhão de habitantes), dos
quais 70 por cento recuperados e 775
mortes foram confirmadas cerca de 24
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daDE
economia
co da pandemia.
Este pacote fiscal fiA flexibilização gradual das nanciaria (i) isenções fiscais temporáNo início, o governo empreendeu diversas acções para conter um restrições em três fases começou em a- rias e bem direcionadas para apoiar as
surto de covid-19 no país, afirmando gosto de 2020, com actividades de bai- famílias e o setor da saúde (isenções de
que "a prevenção continua sendo a me- xo risco, incluindo a reabertura de uni- IVA e tarifas de importação em alilhor estratégia". Essas ações incluíram versidades e outras faculdades de nível mentos, medicamentos e equipamentos
(i) o fechamento de escolas desde a sênior e reuniões religiosas com no médicos), e (ii) maiores gastos para
pré-escola até a universidade, (ii) a máximo 50 pessoas.
responder à crise de saúde e necessidaproibição de todas as reuniões – inEm outubro, o governo intro- des humanitárias, incluindo maiores
cluindo serviços religiosos - de mais duziu requisitos adicionais para as em- gastos relacionados à saúde em bens e
de 50 pessoas, (iii) a proibição e o can- presas para garantir a prontidão para serviços, e maiores transferências de
celamento de todos os vistos de entra- gerenciar casos covid. Em meados de dinheiro e subsídios para as famílias
da, (iv) a quarentena de 14 dias para dezembro, o governo reduziu ainda mais pobres, bem como para microemtodos os viajantes que entram em Mo- mais as restrições, permitindo a reaber- presas e PMEs.
çambique e (v) a criação de uma co- tura de bares e aumentando o limite
Em maio, o governo estendeu
missão técnica e científica para acon- máximo para reuniões privadas.
a isenção do ICMS sobre açúcar, óleo
selhar o governo.
Em março de 2021, o presi- vegetal e sabão até o final do ano.
O governo tornou obrigatório dente anunciou o reabertura de todas as
Algumas despesas de emero uso de máscaras faciais em locais pú- escolas (ensino fundamental, médio, gência foram atrasadas pelo governo
blicos.
técnico, profissional e superior) para a- devido ao cuidado especial em seguir o
Em 30 de março de 2020, o prendizagem presencial.
procedimento orçamental adequado e
Presidente Nyusi declarou o estado de
No entanto, devido ao aumen- implementar um orçamento revisto,
emergência, estendido até 30 de julho.
to constante de casos, o governo aper- que foi aprovado pela Assembleia da
Em agosto, o Presidente declarou um
tou as medidas covid-19, no dia 04 de Repúblca no início de novembro de
segundo estado de emergência (após 3
fevereiro, incluindo interdição de e- 2020.
meses consecutivos do estado de emerventos sociais privados, conferências e Monetário e Macro-Financeiro •
gência permitido pelo Constituição)
serviços religiosos, encerramento de
Para facilitar as condições de
para travar ainda mais a disseminação
escolas e toque de recolher na cidade e liquidez, o banco central reduziu as eda covid-19.
província de Maputo, onde se originam xigências de reserva em 150 pontos baAs medidas para prevenir a
cerca de 70% dos casos activos.
se em março de 2020 para depósitos
propagação do novo coronavírus inO governo planeja vacinar 6,4 em moeda estrangeira e nacional (para
cluíam: (i) impor limitações aos movimilhões de pessoas (20 por cento da 11,5% e 34,5%, respectivamente). Amentos dentro do país e nas entradas
população) até dezembro de 2022 e nunciou medidas de apoio aos mercade fronteira; (ii) proibição de todos os
lançou formalmente a campanha de va- dos financeiros e de incentivo à reestipos de eventos públicos ou privados;
cinação em março de 2021, começando truturação prudente dos empréstimos,
(iii) encerramento ou redução de lojas
com profissionais de saúde, pessoas por meio de: (i) introdução de linha de
não essenciais; (iv) monitorar preços
vulneráveis (incluindo pessoas em la- crédito em moeda estrangeira para insde bens essenciais para prevenir a disres de idosos) e forças de defesa e se- tituições participantes do Mercado Intorção de preços; (v) redirecionar o
gurança.
terbancário de Câmbio, no valor de US
sector industrial para a produção de
bens necessários à prevenção e mitiga- Respostas principais à política fiscal $ 500 milhões, pelo prazo de nove meses; e (ii) dispensa da constituição de
ção da pandemia de covid-19; (vi) in- em 1º de abril de 2021
No início, o governo pediu aos provisões adicionais por instituições de
trodução da rotação de funcionários no
espaço de trabalho; e (vii) assegurar a parceiros de desenvolvimento de Mo- crédito e sociedades financeiras nos
adoção de acções preventivas em todas çambique 700 milhões de dólares para casos de renegociação dos termos e
as instituições, públicas ou privadas.
ajudar a lidar com o impacto económiContinua na Pág. 04
Nossos serviços:
- Consultoria Ambiental
- Planeamento Físico
- Auditoria Ambiental
- Consultoria em Minas
- Consultoria em água e saneamento

Our services:
- Environmental consulting
- Physical planning
- Environmental audit
- Minning consulting
- Water and sanity consulting
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– 10
condições dos empréstimos,
do portadores
por cento. DE 2017
de trocar
30 por cento
dosDE FEVEREIRO
seu vencimento, para clientes afecta- resultados do câmbio em moeda nacio- Taxa de câmbio e balança de
dos pela pandemia, até 31 de dezem- nal. Em 2020, o banco central reduziu pagamentos
bro.
O Metical depreciou em cera taxa de juros em 250 bps para 10,25 e
Em março de 2020, banco cen- elevou a taxa duas vezes a restrição de ca de 20 por cento em relação ao dólar
tral anunciou medidas para facilitar as acesso semanal à linha de crédito dos EUA entre o início de março de
transações do sistema de pagamento e permanente introduzida em outubro de 2020 e janeiro de 2021. Seguindo o auas condições de liquidez: (i) reduzindo 2016.
mento da taxa básica de juros em jaas taxas e encargos para transações diNo entanto, com excepção da neiro, a tendência de depreciação se ingitais por meio de bancos comerciais, exigência de conversão de câmbio e a verteu, com forte valorização nominal
mobile banking e e-currency, por um isenção de adição de constituição das em relação ao dólar de cerca de 10 por
período de três meses, e (ii) dispensan- provisões que foram prorrogadas até o cento. Nenhum movimento importante
do provisão específica sobre moeda es- final de junho de 2021, as medidas fo- de fluxo de capital ocorreu, embora as
trangeira empréstimos em moeda, até ram dispensadas e o banco central au- reservas internacionais tenham aumen31 de dezembro de 2020. O banco cen- mentou sua taxa de juros em 300 pon- tado nos últimos meses.■ (Redacção/
tral introduziu a exigência para os extos base em janeiro de 2021 para 13,25 FMI)

Moçambique e Zâmbia abordam melhoria da
dades moçambicanas envolvidas no
transporte de mercadorias (Autoridade
logística no corredor da Beira
Tributária, Migração, Administração

Beira (O Autarca) – A Zâmbia pretende incrementar a utilização
do Corredor da Beira nas suas exportações e importações. Com efeito, o Ministro dos Transportes e Comunicações
da República da Zâmbia, Mutotwe Kafwaya efectua uma visita de trabalho,
de 20 a 22 de Abril corrente, ao Porto
da Beira.
A visita tem como objectivo
inteirar-se do funcionamento daquela
infra-estrutura, bem como trabalhar
com o seu homólogo, o Ministro dos
Transportes e Comunicações, Janfar
Abdulai para a melhoria da logística
para as importações e exportações da

Zâmbia, através do corredor da Beira.
Durante a visita, os Ministros
da Zâmbia e de Moçambique irão trabalhar com os gestores e prestadores de
serviços portuários na Beira, autorida-

Nacional de Estradas), para além da visita ao Porto da Beira, reuniões técnicas e um encontro ministerial bilateral.
Refira-se que cerca de 19% da
carga manuseada no Porto da Beira é
constituída por importações e exportações da Zâmbia, sendo principais mercadorias o milho, fertilizantes e minérios como cobre, níquel, cobalto, entre
outras.
Além do Porto da Beira, a
Zâmbia tem privilegiado o Porto de
dar-Es-Salam na realização do seu comércio internacional. Porém, o Porto
da Beira leva vantagem comparativa
em termos de distância, pelo que a opção é acertada.■ (Redacção)

UN-Habitat aborda reconstrução de Sofala pós-idai
Beira (O Autarca) – O Director Regional para a África da UN-Habitat,
Oumar Sylla, que, a partir de Nairobi, dirige o Programa das Nações Unidas para
Assentamentos Humanos, está em Moçambique para abordar com as autoridades
do país os resultados implementados no processo de reconstrução pós-ciclone idai
na província central de Sofala. Neste contexto, Oumar Sylla efectuará uma visita
de campo em Sofala, a fim de conhecer in loco os progressos alcançados na reconstrução em curso. Para o alcance dos objectivos da visita, o Director Regional
agendou encontros com vários ministros do Governo moçambicano.■ (R)

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/
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CTA e a TOTAL criam task-force conjunta para
lidar com assuntos empresariais em Cabo Delgado
Oofffjjj
Maputo
(O Autarca) – A
CTA – Confederação das Associações
Económicas de Moçambique conferenciou com a imprensa, ontem, em Maputo, para abordar a temática empresarial em Cabo Delgado, onde ocorrem
invetimentos avultados em torno dos
projectos de exploração de gás e, simultaneamente, os ataques terroristas.
Na interação com a mídia, a CTA referiu que tem vindo a desdobrar-se em
busca de soluções para minimizar o
impacto da situação dos ataques terroristas que afectam as empresas em
Cabo Delgado e em Palma, em particular.
“Neste quadro, mantivemos,
hoje, encontros separados com a Total
e o Embaixador da França em Moçambique, sobre a situação empresarial em
Cabo Delgado, resultante dos ataques
terroristas. A análise preliminar do impacto dos ataques terroristas no funcionamento das empresas aponta para cerca de 410 empresas e cerca de 56 mil
postos de trabalho afectados, e um impacto financeiro preliminar de cerca de
95 milhões de USD que inclui destruições, atrasos de pagamentos e mercadorias em trânsito sem certeza da entrega”.
A comunicação da CTA refere
que o distrito de Mocímboa da Praia
figura como o mais afectado, com cerca de 40% de empresas abrangidas e
23% dos postos de trabalho perdidos.
Decorrente dos ataques terroristas, a
CTA apresentou as preocupações do
sector privado à TOTAL e ao Embaixador da França.
“Dentre várias questões, destacamos o atraso nos pagamentos que se

Agostinho Vuma, Presidente da CTA

está tornando num pesadelo para o sector privado. A TOTAL informou-nos
estar a trabalhar arduamente para encontrar soluções para os contratos em
curso, através das contratadas. Reiterou
que a TOTAL não tem pagamentos atrasados aos contratados. Assim, a
CTA acordou com a TOTAL em criar
uma task-force conjunta para: (i) Mapear os pagamentos pendentes e cujas
mercadorias tinham sido ordenadas pelas contratadas; (ii) Facilitar, contratoa-contrato, o cumprimento das obrigações com as PMEs moçambicanas.
Desta forma, informamos ao
mercado que amanhã (hoje), 21 de abril, iremos circular uma planilha de
recolha de informações e solicitamos
que todas as empresas com pagamentos pendentes possam inscrever e, a
partir daí, a task-force irá tratar do assunto, rapidamente. Nos encontros, foi
preocupação da CTA obter da TOTAL
clareza quanto às mercadorias em trân-

sito e em armazém por ser entregues. A
CTA, junto do Governo e da Total, está
a fazer o esforço necessário para minimizar essa questão mais rápido possível, havendo da Total garantias de que
esta situação está sendo acautelada. A
TOTAL, na qualidade de líder do consórcio empresarial que opera em Cabo
Delgado, partilhou a informação de
que está preocupada com a questão das
consequências destes ataques e com o
funcionamento de outras instituições,
como é o caso da EDM, TDM, bancos
e outras entidades, como forma de assegurar a prossecução do projecto.
Sobre as Ilhas Mayotte, tanto o
Embaixador como a TOTAL referiram
que não a têm como opção para o projecto de LNG mas, apenas para instalação de serviços hospitalares, para evacuação dos seus quadros em casos de
doença, uma vez que Palma não tem licença internacional.
Na mesma reunião pudemos
concluir que todas as evacuações dos
locais dos ataques foram efectuadas em
segurança e em tempo útil, incluindo
de civis. Na actualidade a TOTAL confirma que os aspectos de segurança estão a ser devidamente acautelados pelo
Governo, o que garante segurança no
seu acampamento e nas suas operações.
Com o Embaixador da França
concluímos que as relações bilaterais
com Moçambique continuam muito
boas, o que prova pelo contínuo interesse de prosseguir com os seus investimentos em Moçambique.■ (REdacção/ CTA)
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