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Moçambique e Zâmbia dinamizam Corredor da Beira
Beira (O Autarca) – Os Ministros dos Transportes e Comunicações de Moçambique e da Zâmbia acordaram, esta quarta-feira, na cidade
da Beira, o estabelecimento de mecanismos regulares para a solução da
preocupação dos transportadores que
operam no Corredor da Beira, particularmente no transporte de combustíveis
líquidos para a Zâmbia.
Falando no final da reunião
ministerial bilateral, o Ministro dos
Transportes e Comunicações de Moçambique, Janfar Abdulai disse ter sido
acordada a realização de encontros re-

A gentileza é a única linguagem que os surdos podem ouvir
Frase: e os cegos podem ver.■

Gulares e a revitalização do Comité
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Navio porta-contentores no complexo portuário da Beira, na província de Sofala

Conjunto do Transporte Rodoviário Bilateral que não se reúne há mais de oito
anos.
O Ministro dos Transportes e
Comunicações da Zâmbia, Mutotwe
Kafwaya trabalhou na cidade da Beira,
entre os dias 20 e 22 de abril corrente,
com o objectivo essencial de efectuar o
levantamento, sistematização e estabelecimento de mecanismos para a solução dos problemas que afectam os operadores rodoviários zambianos que usam o Corredor da Beira.
O titular da pasta dos Transportes e Comunicações da Zâmbia,
Mutotwe Kafwaya, explicou que a sua
visita ao Porto da Beira se enquadro no
interesse e esforço do seu governo de
busca permanente de facilidades de circulação de mercadorias do país do interland manuseadas no complexo portuário da Beira. “Esperamos que a reunião da Beira marque o início de uma
nova etapa na área de transporte de
mercadorias e logística e, sobretudo,

permita reforçar facilidades no âmbito
das transações comerciais entre os nossos países (Zâmbia e Moçambique”.
Durante esta visita, equipes
técnicas dos dois países trabalharam
com os gestores e demais prestadores
de serviços portuários, desembaraço de
mercadorias e transportadores rodoviários do Corredor da Beira.
A delegação zambiana assistiu,
no Porto da Beira as operações portuárias, bem como o trabalho que está sendo feito para melhorar a qualidade dos
serviços prestados aos utentes deste
porto estratégico para o comércio internacional transoceânico dos países do
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interland da África Austral.
Do trabalho realizado durante
a visita, foi reafirmado o cometimento
mútuo de Moçambique e Zâmbia em
continuar a trabalhar para a melhoria
da qualidade do serviço de logística
prestados por Moçambique no Corredor da Beira, particularmente no transporte de combustíveis líquidos para a
Zâmbia.
No essencial, as questões colocadas pelos transportadores podem ser
resumidas em: (i)- Constrangimentos
encontrados no processo de carregamento de combustíveis no Porto da
Beira; (ii)- Constrangimentos enfrentados pelos camionistas durante o percurso Zâmbia - Beira - Zâmbia ; (iii)Necessidade de harmonização das taxas cobradas pelos dois países, tendo
em conta a necessidade de manter a
competitividade e sã concorrência entre os operadores dos dois países; (iv)Necessidade de melhorar o acesso rodoviário ao Porto da Beira e os serviços de parqueamento dos camiões que
transportam combustível, carga perigosa que exige cuidados especiais no seu
manuseamento; e (v)- Constrangimentos relacionados com a legislação, fiscalização e aplicação da legislação sobre o transporte rodoviária.
Refira-se que a Zâmbia é responsável por cerca de 18% dos combustíveis em trânsito e cerca de 19%
da carga diversa manuseada no Porto
da Beira.■ (Redacção)
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Zâmbia já movimenta mais carga pelo Porto da Beira
Beira (O Autarca) – Há cada
vez mais carga da Zâmbia a ser movimentada pelo Porto da Beira, rota considerada a mais curta, rápida e segura
por mar para o hinterland da África
Austral. A rota do Corredor da Beira
para os principais mercados da Zâmbia, nomeadamente Lusaka e Kitwe é
aproximadamente duas vezes inferior
comparativamente a dos portos de
Durban e Dar-Es-Salam.
Falando a margem da visita
que o Ministro dos Transportes e Comunicações da Zâmbia, Mutotwe Kafwaya efectuou, esta quarta-feira, ao
Porto da Beira, o Director Comercial
da Cornelder de Moçambique, Miguel
de Jenga destacou que a sua firma é
um parceiro estratégico para a Zâmbia
e o mercado da Zâmbia é muito importante para o porto da Beira. “Julgamos
que as mercadorias que eles exportam
e importam irão agregar valor e volumes para o mercado de Moçambique
na colecta de receitas e também na robustez financeira da Cornelder de Moçambique”.
Miguel de Jenga afirmou que a
visita da delegação zambiana é uma
resposta a promoção da iniciativa Beira Corridor ao estado zambiano. “Com
a Zâmbia estamos a promover o corredor no âmbito da iniciativa Beira Corridor, que integra vários intervenientes
da cadeia logística do Corredor da Beira e que tem se decdicado a campanhas
de sensibilização com vista a promover os nossos serviços junto dos países
do hinterland”.
De Jenga salientou que nos encontros anteriores realizados na Zâmbia, houveram pontos que foram levantados e que havia necessidade de em
conjunto serem solucionados. “Isso
resvalou para toda aquela cooperação
bilateral, daí a presença dos dois ministros de tutela hoje, aqui no Porto da

Miguel de Jenga, Director Comercial da
Cornelder de Moçambique (CdM),
concessionária dos terminais de contentores
e carga geral do Porto da Beira

Beira”.
Dos vários pontos que haviam
sido referidos, a fonte destacou a necessidade de melhorar a eficiência do
próprio porto e corredoer da Beira.
“Como sabem, 50 a 60 por cento do
volume de petróleo da Zâmbia é manuseado pelo Porto da Beira. Então, há
uma necessidade de podermos perceber
melhor como é feita a tramitação. Havia algumas áreas de estrangulamento,
mas em conjunto conseguimos estabelecer uma plataforma que nos permite
ter uma melhor eficiência”.
Segundo o Director Comercial
da Cornelder de Moçambique, para a
Zâmbia, precisamente, tem sido desen-

volvidas acções com vista a atrair mais
carga de enxofre, considerada estratégica. Explicou que para trazer a competitividade para o Porto da Beira é
preciso ter carga de vinda e retorno,
tendo havido necessidade de garantirse uma carga descendente, neste caso
que vai para Zâmbia como importação.
“Para além de carga diversa,
temos agora o enxofre como carga de
retorno. Temos estado a conseguir aumentar os volumes de enxofre, e os volumes de cobre também estão a aumentar significativamente”.
“Posso lhe garantir que o volume de cobre aumentou, apesar da pandemia que em certa medida dificultou... porque como sabe a indústria logística não estava a operar a nível mundial devido as limitações resultantes do
bloqueio a nível mundial, mas ainda
assim conseguimos ter uma carga considerável em relação ao ano anterior”.
Por outro lado, de Jernga revelou que o manuseamento de carga no
Porto da Beira está normal. “Estamos,
agora, a atingir um certo pico. Começa
haver um incremento de volumes. Como sabe, as medidas de prevenção da
covid-19 a nível mundial tendem a se
normalizar, então isso concorre para
que haja uma maior fluidez no negócio
e, particularmente, na indústria logística” – concluiu.■ (Chabane Falume)

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/
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INSS insta trabalhadores por conta própria (TPC) a
TCP.
contribuírem regularmente
No quadro da actual situação
Oofffjjj
Xai-Xai
(O Autarca) – O Instituto Nacional de Segurança Social
(INSS) está a aliar a sensibilização dos
trabalhadores por conta própria (TCP)
para se inscreverem e manterem-se no
sistema, com o pagamento das contribuições, de forma regular, como forma
de não perderem os direitos previstos
para os inscritos no sistema de segurança social, no âmbito dos benefícios
que este oferece.
A directora do Seguro Social,
Hermenegilda Maria Carlos, falando
em Manjacaze, Província de Gaza, durante uma visita que realizou à direcção distrital do INSS, disse que é importante fazer chegar aos inscritos neste regime contributivo do sistema, ou
seja, os TCP, a mensagem de que não
basta que eles estejam inscritos, mas
sim que também paguem as contribuições ao INSS, porque só assim poderão garantir o futuro social e dos seus
dependentes, bem como para usufruírem, no presente momento, dos benefícios que o sistema oferece, entre os
quais o subsídio por doença e o de funeral.
Hermenegilda Carlos mostrouse satisfeita com o nível de coordenação e articulação que tem existido entre o INSS e outras instituições, desde
públicas até privadas, incluindo os parceiros sociais, no processo de consciencialização e mobilização de trabalhadores do sector informal para a sua
inscrição no sistema de segurança social.
Instou os funcionários da delegação provincial do INSS de Gaza
a intensificarem a interacção com as
estruturas governamentais e autárqui-

cas, assim como com os outros actores
do mercado, nomeadamente os Serviços distritais de actvidades económicas, a Autoridade Tributária de Moçambique, o Instituto Nacional de Emprego, entre outros.
Nessa componente, Hermenegilda Carlos apontou a necessidade de
uma melhor abordagem temática, sobretudo durante as palestras que são
ministradas pelo INSS aos grupos alvo,
tendo em vista o incremento do número de inscrições e a efectivação do respectivo pagamento de contribuições
mensais, como condições para adquirir
ou manter os seus direitos.
O Governo, observou a directora de Seguro Social do INSS, está
ciente das dificuldades por que muitos
dos abrangidos passam, razão pela
qual, e uma vez estar previsto na legislação sobre a matéria, tem criado algumas facilidades contributivas para os

pandémica da covid-19, e tendo em
conta a periodicidade de rendimento de
alguns trabalhadores, como os artistas,
por exemplo, sobretudo os que vivem
de eventos ou espectáculos, muitas vezes difíceis de acontecer nesta fase, o
INSS tem incentivado este grupo a recorrer ao pagamento antecipado, como
forma de garantir a regularidade nas
suas contribuições, que é um factor
crucial para determinar os seus direitos
ou aceder aos benefícios previstos pelo
Regulamento da Segurança Social Obrigatória, que foi aprovado pelo Conselho de Ministros, através do Decreto
51/17, de 9 de Outubro.
A delegação provincial do
INSS de Gaza contava, cumulativamente, até Dezembro findo, com um
total de 4.219 trabalhadores por conta
própria inscritos, nas diversas áreas de
actvidade, dos quais 683 eram referentes aos activos no sistema, ou seja, com
os pagamentos em dia.■ (Redacção)

Em preparação fórum internacional
de investimentos França – África
Maputo (O Autarca) – Está em curso a preparação de um fórum internacional de investimentos França – África, à margem do qual se irá realizar o fórum de negócios bilateral entre França e Moçambique, no próximo mês de Maio.
O facto foi anunciado esta semana, em Maputo, pelo Embaixador da França em Moçambique, durante um encontro com o Presidente da CTA – Confederação das Associações Económicas de Moçambique.
A gingante francesa Total está a realizar em Moçambique o maior inves-

timento da França em África. No entanto, devido a situação de insegurança
que se vive em cabo Delgado, a Total decidiu suspender temporariamente
todas actividades inerentes a instalação do complexo industrial em Afungi.
A CTA apela à calma de toda a classe empresarial e a pautar por uma conduta que
a distancie de toda e qualquer especulação sobre o investimento da Total.■ (R)
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