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CASP marca arranque com afinco do ano económico 2022 
considera a realização do evento – que 
representa a maior plataforma de diálo-
go público privado – uma importante 
condição para o sector empresarial mo-
çambicano iniciar com afinco o ano eco-
nómico 2022. 

A XVII Conferência Anual do 
Sector Privado compreenderá três com-
ponentes, nomeadamente i)- Promoção 
do Diálogo Público Privado, ii)- Investi-
ment Swmmit, e iii)- Market Place. 

Para além da discussão de refor-
mas para a melhoria do ambiente de ne-
gócios e de investimentos, serão promo-
vidas linhas de crédito, garantias bancá-
rias, participação de capital e oportuni-
dades de investimento.  

A conferência irá decorrer com 
uma carteira de negócios assegurada na 
ordem de 990  milhões  de  dólares,  para 

 
Agostinho Vuma, Presidente da CTA 

Maputo (O Autarca) – Décor-
re entre hoje e amanhã, em Maputo, a 
XVII CASP – Conferência Anual do 
Sector Privado, o maior fórum de diálo-
go público privado e de discussão de ne-
gócios em Moçambique, ora redimen-
sionado para um modelo considerado a-
justado e vital para as necessidades do 
desenvolvimento empresarial e econó-
mico do país. O Presidente da República 
é quem irá proceder a abertura do en-
contro. 

 O evento inicialmente previsto 
para os dias 23, 24 e 25 de março corren-
te, tendo sido adiado por motivo de for-
ça maior, irá decorrer sob o lema “Re-
formando o Ambiente de Negócios para 
a Recuperação Económica". Devido as 
restrições impostas no âmbito da  aplica- 

ção das medidas sanitárias decorrentes 
do surgimento da pandemia covid-19, a 
XVII CASP foi sucessivamente adiada 
em 2020 e 2021. 

A CTA – Confederação das As-
sociações Económicas  de  Moçambique 

  

 

 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 29/03/2022 

Compra Venda Moeda País 

70.17 71.57 EUR UE 

63.2 64.46 USD EUA 

4.34 4.43 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

 Frase: O problema é que vivemos em um mundo onde a estupidez é ouvida, 
a inteligência é ignorada e a educação não está mais na moda!■ 
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beneficiar projectos de âmbito estrutu-
rante nos sectores de agronegócio, turis- 

mo, transporte, energia, infraestruturas 
e gás. 

Durante  a  conferência,  as  em- 

presas tem a oportunidade de expôr as 
suas arcas, produtos e serviços.■ (Re-
dacção) 

Gemfields lança pesquisa sobre o fornecimento 
global de esmeraldas e rubis  

 
das a preços muito abaixo do valor de 
mercado. A fixação do valor das pedras 
preciosas em bruto no momento da ven-
da no estrangeiro, em vez de no ponto 
de exportação, iria resolver este proble-
ma. 

3. A análise dos dados existen-
tes salienta a alarmante medida em que 
as nações anfitriãs estão a ser roubadas 
do verdadeiro valor dos seus recursos 
de pedras preciosas coloridas: por con-
seguinte, são imperativos maiores es-
forços para combater o comércio ilícito. 

4. Embora reconhecendo os de-
safios à fiabilidade dos dados, acredita-
se que a Kagem é a maior mina produto-
ra de esmeraldas do mundo. 

5. Da mesma forma, Moçambi-
que fornece cerca de 40% da produção 
mundial de rubis (em todas as qualida-
des) e tem fornecido entre 50% e 70% 
do stock anual de rubis facetados de 
qualidade. Há poucos dados disponíveis 

para além dos fornecidos pela MRM, e 
por isso não há certeza da dimensão do 
comércio ilícito. 

6. A Gemfields convida outros 
agentes e fontes da indústria a colabo-
rar, para ajudar a melhorar a solidez 
destes dados e trabalhar em conjunto na 
compilação de um relatório de pesquisa 
subsequente no final de 2022. 

O relatório baseia-se em dados 
de uma variedade de fontes - desde re-
latórios de produção e extracção a dados 
de exportação. Os desafios surgem dada 
a distinta falta de dados disponíveis. A 
grande maioria das pedras preciosas co-
loridas são extraídas por minas artesa-
nais, tanto formais como informais, pa-
ra as quais existem escassos padrões de 
relatórios. Além disso, as pedras precio-
sas coloridas são frequentemente origi-
nárias de países que não dispõem de for-
tes normas de elaboração de relatórios. 
Os dados existentes podem ser inconsis-
tentes em termos de formas de pedras 
preciosas - por exemplo, em bruto ver-
sus cortadas e polidas - e unidades de 
medida, com alguns dados de exporta-
ção e produção apresentados em termos 
de quantidade (que podem ser indicados 
em quilogramas ou quilates) e alguns 
em valor (tipicamente indicados em dó-
lares americanos), mas raramente com 
peso e valor em conjunto. Isto apresenta 
uma questão significativa, uma vez que 
as pedras preciosas variam tremenda-
mente em valor dependendo da sua 
qualidade, que é, por sua vez, determi-
nada por variações subtis em factores 
como clareza e cor, assim como pelo 
seu peso.■ (Redacção/ CI) 

Maputo (O Autarca) – A 
Gemfields, uma empresa líder mundial 
em mineração de pedras preciosas colo-
ridas responsáveis, lançou um relatório 
intitulado Fornecimento Global de Es-
meraldas e Rubis: Análise de Dados de 
Mercado, com o objectivo de promover 
a compreensão da indústria através de 
dados mais transparentes e disponíveis 
relacionados com o fornecimento inter-
nacional de pedras preciosas coloridas. 

Esta pesquisa suscitou as 
seguintes observações-chave: 

1. Os dados relativos à oferta, 
procura e movimento de pedras precio-
sas coloridas são difíceis de obter e não 
são fiáveis. Devem ser disponibilizados 
mais dados para melhorar esta situação; 

2. Os dados disponíveis são dis-
torcidos, uma vez que os valores das pe-
dras preciosas são facilmente subdecla- 
rados na exportação – com pedras pre- 
ciosas em bruto  frequentemente  vendi- 
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FALANDO DE MARCAS 
 

Por: Salomão Viagem 
Prof. Doutor (UEM) 
(sviagem@svevigny.com) 
 

Comércio informal ou pequeno comércio?  
- Estudo das realidades moçambicanas fora da 
dogmática comercialista 
 

 
 

 

RESUMO 
Entre nós não é necessário percorrer uma distância 

considerável para ver ou entrar em contacto com o que se tem 
chamado de “comércio informal”. O Comércio Informal tem 
sido uma prática comum e fortemente enraizada nos países 
pobres ou empobrecidos, ajustado as condições sócio econó-
micas da maior parte dos cidadãos moçambicanos que vivem 
nas zonas urbanas e periurbanas, na medida em que serve de 
alternativa a ocupação e sobretudo a obtenção de  rendimentos 
para o sustento dos que o praticam e das suas famílias. 

É de certo modo também benéfico aos compradores 
dos seus produtos ou serviços, na medida em os aproxima 
com as suas ofertas em diferentes situações, oferece os produ-
tos e serviços a preços adaptados a condição económica da 
maioria dos cidadãos. 

 

No entanto, essa realidade do nosso comércio que não 
se resume no comércio como tal mas também noutros ramos 
de actividades como serviços, industria, agricultura, pesca, ar-
tesanato etc (o leitor pode com certeza alargar os campos de 
actuação), não faz parte da dogmática do Direito Comercial 
que tem sido ensinado e aprendido nas nossas Escolas, apesar 
de serem predominantes em relação às realidades formais do 
Direito Comercial de origem ocidental, estudadas na dogmáti-
ca comercialista. 

 

Apesar da actividade do chamado comércio informal 
gerar conflitos com as administrações urbanas dos locais onde 
é praticada bem como entre os seus praticantes e os clientes, 
não há nenhum quadro jurídico que possa ser convocado para 
(de um modo especial dada a natureza da actividade) regular 
o seu exercício por forma a reduzir ou mesmo eliminar as 
arbitrariedades com que tem sido praticada e dirimir conflitos 
dela resultantes. 

 

Pensamos, com efeito, além da segurança jurídica, o 
estabelecimento de um quadro jurídico próprio do “pequeno 
comércio” e sua regulamentação iria promover a organização 
dos seus agentes  e consequentemente reduzir os inconvenien- 

tes  que a prática desordenada tem provocado, mormente a 
criminalidade e desestruturação dos centros urbanos. 

Propusemo-nos a apresentar o presente estudo para 
promover a reflexão sobre a necessidade do estabelecimento 
de um quadro jurídico próprio sobre o “pequeno comércio” e 
seus agentes, quiçá o enquadramento destas nossas realidades 
no comércio no Código Comercial, uma vez que, embora não 
a desenvolva, a nossa Ordem Jurídica já é sensível à estas rea-
lidades em diferentes diplomas legais e mesmo no próprio 
Código Comercial, não há porque não avançar com a criação 
de um ordenamento jurídico próprio do “pequeno comércio”. 

Há no país estudos sociológicos e economicistas so-
bre o comércio informal faltando agora na senda desses estu-
dos os de âmbito jurídico pelos motivos já apresentados. 

Assim sendo, as perguntas que com frequência os es-
tudantes fazem nas aulas do Direito comercial sobre o “pe-
queno comércio” que naturalmente vem ao de cima quando 
se fala do Empresário comercial ao se compulsar o Código 
Comercial, devem num futuro próximo encontrar respostas 
dentro do próprio Código Comercial ou num diploma legal 
específico pois não vemos nada que obste a tal realização jurí-
dica.■ 
FRELIMO sauda retomada de 
programas de apoio do FMI 

Maputo (O Autar-
ca) – Reunida ontem, em 
Maputo, na sua 70ª Sessão 
Ordinária, a Comissão Políti-
ca do Partido FRELIMO 
congratulou o Governo “pela 
clarividência no desenvolvi-
mento das conversações com 
o FMI e entende que a reto-
ma do finaciamento do FMI 
à Moçambique resulta das 
boas práticas da  governação, 

transparência e combate a 
corrupção”.  

Para já, refira-se, a 
retoma do Programa de A-
poio do FMI prevé o alívio 
das pressões financeiras, 
num contexto de recupera-
ção económica, redução da 
pobreza e na restauração de 
um crescimento equitativo e 
sustentável no país.■ (Re-
dacção) 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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Carlos Mesquita recomenda qualidade e integridade à 
LEM e ANE 

 Maputo (O Autarca) – O Mi-
nistro das Obras Públicas, Habitação e 
Recursos Hídricos, Carlos Mesquita, 
desafia a direcção do LEM à inovar e 
ser mais actuante e pragmática na sua 
actuação. “É retórica falar da resiliência 
e qualidade das obras, quando os desa-
fios das mudanças climáticas nos mos-
tra outras abordagens que devemos ter. 
Devemos levar este assunto muito a sé-
rio e procurar soluções e experiências 
de outros actores, como o Reino dos 
Países Baixos que tem sobre a questão 
da gestão dos recursos hídricos”. 

Acrescentou que o Laboratório 
de Engenharia de Moçambique tem 
uma responsabilidade enorme, pois é 
impossível falar da qualidade das obras 
sem mencionar o papel deste: "Por  isso, 

 
 

 
serem mais proactivos e criativos na 
monitoria dos projectos em construção. 
"Devemos ser profissionais, devemos 
fazer as coisas com consciência de que 
estamos a fazer bem”. 
 O Ministro Carlos Mesquita vi-
sitou, há dias, as duas entidades, numa 
altura em que aumentam as críticas so-
bre a qualidade das obras públicas no 
país, sobretudo depois da passagem das 
últimas tempestades.■ (R/FdS) 
 
 

 
desafio o LEM a ocupar a cadeia de pro-
dução dos materiais, sobretudo no con-
trolo da qualidade". 
 Por outro lado, Carlos Mesquita 
recomendou à Administração Nacional 
de Estradas (ANE) à tornar-se um sector 
íntegro, transparente na contratação dos 
empreiteiros e fiscais das obras públicas 
e chamou, activamente, ao papel dos 
fiscais no monitoramento e fiscalização, 
devendo   os  quadros  seniores  da  ANE 

Biden e líderes europeus céticos com medidas da Rússia  
Washington – O Presidente 

dos Estados Unidos, Joe Biden, encara 
com cautela as promessas da Rússia de 
recuar suas forças em torno de Kiev, e 
os Estados Unidos e seus aliados come-
çaram a discutir nesta terça-feira um po-
tencial novo pacote de ajuda de 500 mi-
lhões de dólares à Ucrânia. 

Biden falou mais cedo pelo te-
lefone por quase uma hora com o Presi-
dente francês, Emmanuel Macron, o 
Chanceler alemão, Olaf Scholz, o Pri-
meiro-Ministro italiano, Mario Draghi, 
e o Primeiro-Ministro britânico, Boris 
Johnson. 

A conversa ocorreu em meio às 
negociações de paz entre Rússia e Ucrâ-
nia em Istambul nesta terça, nas quais 
Moscovo  prometeu  reduzir suas opera-  

ong, Biden disse que as sanções econô-
micas que afectaram a economia russa 
continuarão enquanto os Estados Uni-
dos e seus aliados monitoram as acções 
de Moscovo com suas forças militares. 

"Vamos ver. Eu não vou ler na-
da até vermos quais serão suas acções", 
disse Biden. 

Uma nota da Casa Branca sobre 
a teleconferência de Biden com seus a-
liados refere que eles revisaram as ini-
ciativas para oferecer assistência huma-
nitária aos milhões de ucranianos afec-
tados pela guerra e àqueles que buscam 
refúgio em outros países. "Eles também 
discutiram a importância de apoiar os 
mercados estáveis de energia diante das 
actuais interrupções causadas pelas san-
ções", diz a nota. (Reuters) 
 

 
Presidente dos EUA, Joe Biden, cumprimenta o 

primeiro-ministro de Cingapura, Lee Hsien 
Loong, na Casa Branca 

 

ções militares próximas às cidades de 
Kiev e Chernihiv, e a Ucrânia propõe 
um status neutro com garantias interna-
cionais de segurança enquanto mantém 
seu território. 

Falando ao lado do Primeiro-
Ministro  de  Cingapura,  Lee  Hsien Lo- 
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