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Várias vias estão intransitáveis

DESTAQUE

Daniel Chapo, governador de Inhambane

Sul e Centro podem ficar incomunicáveis
As chuvas que caem desde a última segunda-feira, 26 
de Fevereiro, na província de Inhambane, já começaram 
a fazer vários estragos com impacto no Orçamento do 
Estado. Quase todas as vias de acesso terraplanadas 
estão intransitáveis, incluindo a via Mapinhane-Mabote, 
onde a circulação só é possível para viaturas com alta 
suspensão e tracção às quatro rodas. Em termos práticos, 
a vila de Mabote está incomunicável com os distritos de 
Massangena (Gaza) e Massinga, Vilankulo, Inhassoro, 
Funhalouro e Govuro (Inhambane). Por outro lado, a 
subida do caudal do riso Save coloca as autoridades sob 
alerta, face ao risco de desabamento da respectiva ponte.

Em reunião do Comité Operativo de 
Emergência (COE), que contou com a 
presença do governo de Inhambane, as 
autoridades desta província fizerem o 
balanço dos estragos causados pelas 
chuvas que vem caindo com intensidade 
desde a semana passada, em decorrência 
da passagem da Tempestade Tropical 

Moderada Freddy.
A situação é preocupante. Pelo menos 

assim é descrita pelo governador Daniel 
Chapo, que, no seu discurso, fez saber que 
os distritos de Mabote, Govuro e Inhassoro 
estão em situação crítica, com a circulação 
pela via terrestre condicionada.

ʺOs nossos administradores dos distritos 
de Mabote, Inhassoro e Govuro não estão 
aqui neste encontro porque os seus distritos 
estão numa situação complicada‶, informou 
o chefe do Executivo provincial, antes de 
para o perigo a que está sujeita a ponte 
sobre o rio Save.

FACE À SUBIDA DO CAUDAL DO SAVE

ʺEm Govuro, o rio Save já ultrapassou 
os níveis de alerta, e, por causa disso, o 
administrador do distrito também não está 

Texto: Anastácio Chirrute, 
Inhambane

aqui. Com as chuvas ainda a caírem aqui e 
no Zimbabwe, e sendo Save a única bacia 
hidrográfica que tem ligação com Zimbabwe, 
a qualquer altura o rio pode transbordar e, se 
isso acontecer, vamos ter situação de cheias 
e inundações”, disse. 

As obras de construção da nova ponte 
sobre aquele rio, que separa os distritos de 
Inhambane e Sofala, podem também estar 
comprometidas.

 
Mabote isolado

Já não é possível circular pela via 
Mapinhane-Mabote e vice-versa, numa 
extensão de cerca de 120km. As águas das 
chuvas tomaram conta da via, separando a 
vila-sede do distrito do resto dos distritos das 
províncias de Gaza e Inhambane.

Neste momento, a circulação é feita 
apenas por viaturas com alta suspensão 
e com tracção às quatro rodas. Os mais 
prejudicados com esta situação são os 
automobilistas, que vêem a sua actividade a 
ser colocada em risco.

Alfredo Mabote é um exemplo vivo disso. 
Diariamente faz o trajecto Mapinhane-
Mabote e vice-versa. À semelhança de 
tantos outros automobilistas, ele também 
decidiu paralisar suas actividades devido à 
degradação da via.

ʺEu, pessoalmente, já enterrei a minha 
viatura aqui nesta via por várias vezes, e, 
para tirá-la, tive que pedir ajuda a outros 
condutores que usam viaturas com alta 
suspensão. E, a partir daquele dia, jurei que 
nunca mais voltaria a meter a minha viatura. 
Mas a fome falou mais alto e voltamos a 
arriscar as nossas viaturas, só que desde 
que a chuva começou a cair não estamos 
a trabalhar porque a via está cheia de água, 
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DESTAQUE

Várias vias estão intransitáveis

Obras da nova ponte sobre o rio Save em risco
que vai até à cintura‶.

Segundo as fontes, o problema já tem 
barba branca e é do conhecimento das 
autoridades governamentais a vários 
níveis, a quem acusam de nada fazer para 
reverter o cenário. Os passageiros também 
sofrem demasiado com a situação, pois são 
obrigados a viajar por longas horas, quando, 
em condições normais, só precisariam de 
uma hora.

Chegando ao interior da vila-sede, o 
cenário é o mesmo. Vários edifícios, com 
destaque para Administração Distrital, sede 
do Partido Frelimo, Serviço Distrital das 
Actividades Económicas e até residências 
protocolares estão submersas. Os serviços 
estão condicionados até que a situação volte 
à normalidade.

 
 

Mussanhane precisa de USD 120 milhões 
para reabilitar Mapinhane-Mabote

O Governo do Distrito de Mabote está no 
terreno a fazer o levantamento dos estragos 
causados pelas chuvas, incluindo o número 
de famílias que foram afectadas e que 
precisam de apoio para poderem refazer 
as suas vidas assim que a situação voltar à 
normalidade. Mas já há dados preliminares 
em alguns sectores.

Em entrevista concedida à nossa equipa 
de reportagem, o administrador do distrito 
de Mabote, Carlos Mussanhane, disse que, 
para alcatroar a via Mapinhane-Mabote, 
numa extensão de cerca de 120km, eram 
necessários mais de 120 milhões de dólares 
norte-americanos, valor que ainda não se 
encontra disponível. 

“Estamos a falar de uma via com uma 
extensão de cerca de 120 km e cada 1km 
custa USD 1 milhão. Se multiplicarmos por 

120 km, são no total 120 milhões de dólares 
e este valor ainda não temos disponível nos 
nossos cofres, mas devo afirmar que esta via 
é de extrema importância porque é a mesma 
que vai ao Parque Nacional do Zinave, e, 
para chegar lá, nestas condições em que a 

via se encontra, não é fácil. Reconhecemos 
que, de facto, as nossas populações sofrem 
quando querem viajar de um lado para o 
outro, mas prometemos que nós, como 
governo, estamos em busca de soluções”, 
garantiu Mussanhane.

Ainda em Mabote, há informações que 
dão conta de que vários bairros estão sem 
corrente eléctrica, isto porque alguns postes 
de energia caíram devido às inundações, 
obrigando centenas de famílias a dormirem 
às escuras.
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Regresso da Total Energies mais próximo
O regresso da Total Energies à Palma, Cabo Delgado, de 
onde saiu em 2021, na sequência de um mega ataque 
terrorista, pode estar mais próximo, sendo possível que 
venha a concretizar-se mesmo no primeiro semestre 
de 2023. Recentemente, o CEO da petrolífera francesa, 
Patrick Pouyanné, esteve em Cabo Delgado e mostrou-
se satisfeito com a evolução da situação de segurança, 
mas há mais um dado animador. 

Embora a multinacional diga que 
está à espera do relatório a ser ela-

Patrick Pouyanné esteve este ano em Pemba com Nyusi

Texto: Dossier Económico borado por um especialista em ajuda 
e direitos humanos por si contrata-
do, para, com base no seu teor, de-
termininar os passos subsequentes, 
adensam-se notícias de um possível 
regresso ainda neste primeiro se-

DOIS ANOS DEPOIS

mestre de 2022.
É que, de acordo com o portal In-

tegrity, a empresa italiana Saipem 
terá informado esta semana a inten-
ção de voltar a Cabo Delgado em 
Junho. Refira-se que esta empresa 
é uma das sub-contratadas pela To-
tal Energies no âmbito do projecto 
de exploração do Gás Natural Lique-
feito (LNG) na península de Afungi, 
em Palma. 

Em comunicado citado pela Inte-
grity, a Total Energies admite até es-
tar a seguir os “planos da Total sobre 
a retomada”. 

Ainda assim, a própria Total Ener-
gies, líder daquele que é conside-

rado o maior investimento privado 
em África, prefere uma abordagem 
menos arrojada. Estamos à espera 
do relatório de Jean-Christophe Ru-
fin para tomar uma decisão”, disse à 
AFP um porta-voz, revela o Integrity. 

Refira-se que, de acordo com 
um relatório recentemente divulga-
do pela Organização das Nações 
Unidas (ONU), os teeroristas que 
actuam em Cabo Delgado estarão 
agora reduzidos a cerca de 250 ho-
mens. O grupo vem sofrendo pesa-
das derrotas desde que as forças 
do Ruanda e da SAMIM vieram em 
auxílio das Forças de Defesa e Se-
gurança (FDS). 

DESTAQUE
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As pirâmides financeiras voltam 
a estar no centro do debate em 
Moçambique, por conta de mais 
uma bur la  perpetrada contra 
milhares de cidadãos nacionais 
por uma empresa denominada 
Kampar. A este escândalo juntam-
se outros nos anos mais recentes, 
com destaque para a peopalada 
Crowd 1.

Não obstante as exageradas 
vantagens que o esquema Kampar 
prometia aos seus investidores, 
com lucros a roçarem os 80%, 
as sirenes da desconfiaçam não 
tocaram e milhares acorreram em 
massa à plataforma multiplicadora 
de dinheiro. Ela multiplica, de facto, 
mas para quem a concebeu. 

A burla at ingiu sobretudo a 
jovens ávidos de vida fausta, 
mas também a  pessoas bem 
mais experiementadas, sendo 
que a lgumas até  e fectuaram 
empréstimos bancários, e, em 
certos casos, junto a agiotas, para 
investir na plataforma fraudulenta. 

Posto isto, há que responsabilizar 
os mentores deste golpe, para 
que não fique a sensação de que 
têm livre trânsito para ludibriar 
os moçambicanos. Mas o passo 
mais importante, doravante, é 
evitar que situações similares 
voltem a ter lugar e, para tal, é 
preciso identificar os factores de 
vulnerabilidade. Quanto a nós, são 
fundamentalmente dois. 

O primeiro é o desemprego, que 

leva ao desespero. O desespero, 
por sua vez, tolda a capacidade de 
discernimento, o que aumenta as 
possibilidades de se cair nesse tipo 
de golpes. Poder-se-á chamar as 
vítima de ingénuas ou ignorantes, 
mas isso nada mais é do que as 
vitimizar pela segunda vez. 

Na verdade, o maior problema 
prende-se mesmo com a omissão 
do Estado. Não se percebe como 
é que um grupo de criminosos se 
vem instalar em quase todo o país 
e burla milhares sem que o Estado 
se dê conta. Aliás, Kampar até tinha 
escritórios físicos bem identificados, 
pelo que nem se pode dizer que 
estava a operar na clandestinidade, 
como fazem os agiotas. 

Presume-se, por conseguinte, que 
tenha obtido lilença. E isso conduz-
nos a próxima pergunta. Como é que 
se pode licenciar uma empresa que 
opera nestes moldes? Que cuidados 
foram observados para evitar que 
cidadão inocentes fossem lesados, 
como, efectivamente, foram? Será 
simples desleixo ou cumplicidade de 
algumas instituições, ou, no mínimo, 
de pessoas que deviam zelar pela 
protecção do cidadão? 

Repetimos. O povo moçambicano 
é pobre e isso poderá fazer com que 
caia em mais golpes do género. O 
mais importante é educa-lo sobre 
os riscos, ao mesmo tempo que 
o Estado assume o seu papel de 
investigar preventivamente qualquer 
instituição que queira operar no país.
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António da Silva – vice-presidente da Federação Moçambicana de Operadores de Madeira na CTA

 PLANO DE FUNDO

Madeireiros registam baixas devido à
burocracia
Madeireiros têm estado a registar prejuízos, nos últimos 
dois anos, devido aos processos burocráticos no acto 
de licenciamento da madeira. A isso junta-se o facto de, 
neste sector, e segundo os próprios madeireiros, o preço 
ser determinado pelo comprador. As reclamações foram 
apresentadas há dias, na cidade de Maputo, à margem 
do   IX Conselho de Monitoria do Ambiente de Negócios   
(CMAN), realizado pelo Governo e pela Confederação das 
Associações Económicas de Moçambique (CTA).

Para António da Silva, vice-presidente da 
Federação Moçambicana de Operadores 
de Madeira na CTA, apesar do Pacote de 
Medidas de Aceleração Económica (PAE) 
estar a desempenhar um papel fundamen-
tal para operadores do sector privado, per-

Texto: Quelto Janeiro
Fotos: Albino Mahumana

siste o velho problema de “burocracia” no 
processo de licenciamento da madeira, 
facto que prejudica os operadores.

 De resto, nos últimos dois anos foi di-
fícil retirar das matas e comercializar ma-
deira tal como umbila, chanfuta, mbauo e 
outras, proporcionando uma certa baixa 
de rendimento a muitos madeireiros es-
palhados pelos diferentes cantos do país. 
Para Silva, esta situação é uma pena, num 
sector que, com boa articulação com o go-

 Queixas no sector de Turismo
O Turismo também mereceu atenção 

no encontro entre o Governo e o sector 
privado, dada a sua importância para a 
economia nacional. Foi nesta ocasião que 
o presidente do Pelouro do Turismo, Hote-
laria e Restauração da (CTA), Muhammad 
Abdullah, enalteceu os avanços neste sec-
tor, sobretudo com a introdução do PAE.

  No entanto, e segundo Abdullah, as 
medidas demandam algumas melhorias,    
sobretudo no que diz respeito aos vistos 
online, uma vez que há muitas queixas por 
parte dos turistas que pretendem entrar no 
país. 

“O visto de fronteiras essencialmente 
é um dos pontos que causava constran-
gimento aos turistas e ao sector tendo em 
conta as suas projecções de crescimento”, 
disse.

 “O visto online foi uma luta e o governo 
está a acatar, mas não na totalidade. Mas 
daquilo que hoje está a acontecer, não 
tenho dúvida de que é fruto deste tipo de 

NOS ÚLTIMOS DOIS ANOS

verno, pode impulsionar a industrialização 
do país.

 Outro “calcanhar de Aquiles”, neste sec-
tor, tem a ver com o poder que o comprador 
tem, que lhe permite até ditar o preço do 
produto que adquire. “Não é rentável, e o 
negócio em que o comprador é quem dita o 
preço não funciona. Temos esta preocupa-
ção no sector madeireiro, em que quem dita 
o preço é o comprador”, lamentou.

 Dados do Ministério da Terra e Ambien-
te indicam que Moçambique conta com um 
parque industrial de cerca de 500 unidades 
de processamento de madeira, sendo 251 
serrações, 38 carpintarias industriais e 188 
carpintarias artesanais. A maior parte des-
tas indústrias localiza-se nas zonas Centro 
e Sul do país, distribuídas da seguinte for-
ma: Sofala (62), Zambézia (66), Gaza (139) 
e Maputo (52).

 A maior incidência de indústrias na zona 
centro deve-se à existência de maior poten-
cial, enquanto a zona sul constitui a princi-
pal porta para o mercado internacional.



7Fevereiro de 2023

monitoria da parte dos Serviços de Migra-
ção, no sentido de coordenar com o sector 
privado e procurar colmatar as dificulda-
des que estamos a ter ainda 
com a emissão dos vistos on-
line”, salientou.

 
 Desafios na saúde priva-

da.
  Na mesma senda, Maria-

mo Aly, presidente do pelouro 
de Saúde e Seguro da CTA, 
para além de ganhos, aponta 
desafios no sector da saúde 
privada, associados à intro-
dução dos 5% do IVA. Com 
a medida, considera que   o 
“operador privado fica preju-
dicado por causa dos imple-
mentadores dos planos de 
saúde”.

  “70% Dos clientes que 
lá aparecem são de plano 
de saúde e os serviços são 
prestados à crédito. Entre-
tanto, os provedores do pla-
no de saúde efectuam os 
pagamentos dois meses de-
pois e a Autoridade Tributária 
quer facturar, ficando um bo-
cado difícil”, lamenta.

  Perante esses obstácu-
los, o sector que lidera sub-
meteu um documento, em 
2018, ao Ministério da Saú-
de, “para que houvesse uma 
legislação para os implemen-
tadores dos planos de saúde, 
e o processo está a andar”, 
disse.

 A responsável aponta al-
guns ganhos que os privados 
obtiveram nos últimos tem-

Muhammad Abdullah – Pelouro do Turismo, Hotelaria e Restauração da (CTA)

Mariamo Aly – presidente do pelouro de saúde e seguro (CTA)

pos, que consistem na abolição dos alva-
rás anuais. “Todos hospitais privados ti-
nham que, anualmente, pedir novo alvará. 

que diz que o alvará já não é por tempo 
determinado e que será sujeito a vistorias 
anuais”, referiu.

Mas agora que tivemos uma reunião com 
o vice-ministro, ele aboliu e, a partir des-
te mês (Março), vai emitir um documento 
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DESTAQUE

“Notei que há muitas pessoas 
que querem usar os aviões 
como meio de transporte para 
vários pontos de Moçambi-
que, mas os preços actual-
mente praticados são altos, e 
assim preferem viajar por ou-
tros meios”

“
LAM poderá reduzir  preço do bilhete de voo
O Governo moçambicano defende a redução do preço 
do bilhete de voo praticado pela companhia Linhas 
Aéreas de Moçambique (LAM), como forma de atrair mais 
passageiros para este segmento.

A ideia foi defendida pelo ministro dos 
Transportes e Comunicações, Mateus Ma-
gala, na visita de trabalho que efectuou re-
centemente a esta empresa, tendo acres-
centado que a medida irá também permitir 
criar condições para uma sustentabilidade 
financeira da transportadora aérea nacional.

Para a concretização deste objectivo, Ma-
teus Magala desafiou os gestores da compa-
nhia a desenharem um novo plano de redu-
ção de preços num período de um mês, no 
quadro das reformas que o Executivo está a 
introduzir para a sustentabilidade financeira 
e operacional da empresa.

“Notei que há muitas pessoas que que-
rem usar os aviões como meio de transporte 
para vários pontos de Moçambique, mas os 
preços actualmente praticados são altos, e 
assim preferem viajar por outros meios”, dis-

LAM poderá reduzir o preço do bilhete de voo

se.
Mateus Magala pediu aos gestores da 

empresa para realizarem um estudo rápido 
sobre o número de potenciais passageiros 
que gostariam de usar os aviões da LAM 
como meio de transporte, mas que estejam 
impedidos por força do preço praticado.

De acordo com a fonte, é urgente que a 
companhia Linhas Aéreas de Moçambique 
humanize e popularize o avião como meio 
de transporte para todos, porque ele já não 
constitui luxo.

“Dentro de um mês, queremos ver uma 
nova dinâmica no mercado moçambicano 
como resultado da reestruturação dos pre-
ços do bilhete de voo”, frisou Mateus Magala 
na interacção com os responsáveis do De-
partamento Comercial da LAM. (Moçambi-
que Media Online).

PARA ATRAIR MAIS CLIENTES
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Texto: Dossier Económico 

DESTAQUE

Para além disso, a viagem foi 
atribulada e com muitas para-
gens, de tal sorte que, até às 
20h:38, não tinha feito o tra-
jecto Maputo-Estacão da Li-
berdade, e só às 21h:07 entra-
va na Estacão da Matola-Gare, 
tendo a chegada a Tenga ocor-
rido às 21h:24.

“
CFM não cumprem horários em Maputo
Numa altura em que o transporte rodoviário está mais 
condicionado do que nunca, devido à chuvas que caem 
quase que sem cessar, o transporte ferroviário tem 
cada vez mais adesão. Os resultados, no entanto, são 
praticamente os mesmos. Pelo menos na linha Maputo-
Ressano Garcia, os atrasos são frequentes, o que 
compromete a vida dos passageiros e, em certos casos, 
ameaça até o seu futuro. 

O comboio de passageiros que 
circula entre de Maputo e Ressano 
Garcia tem sido uma verdadeira dor 
de cabeça para os utentes nos últi-
mos tempos. Em causa está o incum-
primento de horários de chegada às 
estações, derivado das frequentes 
avarias. 

Consequentemente, os utentes 
deste serviço de transporte chegam 

Comboio dos CFM

atrasados aos seus postos de traba-
lho, correndo, por isso, o risco de so-
frer descontos salariais e até de serem 
demitidos por alegada indisciplina. 

Em condições normais, a chegada 
do comboio vindo de Ressano Garcia 
à estacão de Tenga, distrito de Moam-
ba, no período de manhã,  deve acon-
tecer às 5h:30. Já no período noctur-
no, a chegada ao mesmo ponto deve 
ocorrer às 19h:45.

Isso raramente tem acontecido nos 
últimos tempos. São repetitivos os ca-
sos de atrasos quer num, quer noutro 

PREJUDICANDO UTENTES

sentido.  
No último dia 23 de Fe-

vereiro, por exemplo, Dos-
sier Económico fez-se ao 
terreno e constatou que o 
comboio de passageiros 
do percurso, do período 
nocturno, não arrancou 
da Estacão de Maputo às 
18h:15, como tem sido ha-
bitual, mas sim às 19h:37, 
em direcção à Ressano 
Garcia.  

Para além disso, a via-
gem foi atribulada e com 
muitas paragens, de tal 
sorte que, até às 20h:38, 
não tinha feito o trajecto 
Maputo-Estacão da Li-
berdade, e só às 21h:07 
entrava na Estacão da 
Matola-Gare, tendo a che-
gada a Tenga ocorrido às 
21h:24.

Murmúrios e questiona-
mentos são frequentes en-
tre os passageiros. Telefo-
nicamente, nossa equipa 
de reportagem contactou 
o sector da comunicação 
dos CFM-Sul com vista a 
colher esclarecimentos, 
mas tal não foi possível. 
Depois de prometer con-
ceder-nos uma entrevista, 
o sector passou a ignorar 
nossas chamadas.
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DESTAQUE

EDM soma 50 milhões de meticais em prejuízos
A empresa Electricidade de Moçambique (EDM) registou 
prejuízos de cerca de 50 milhões de meticais devido ao 
mau tempo que tem afectado o país, anunciou nesta 
quarta-feira, 01 de Março, a companhia.

Cerca de 30 mil clientes chegaram a 
ficar sem electricidade, na sequência das 
cheias que afectaram o Sul e Centro de 
Moçambique desde o início de Fevereiro.

 Só no distrito de Boane e na cidade de 
Maputo, zonas mais afectadas no Sul de 
Moçambique, há cerca de 4.200 famílias 
que ainda estão sem electricidade devido 
a avarias na rede e cortes.

 As inundações e a tempestade tropical 
severa Freddy derrubaram 80 postes de 
média tensão, ao longo de oito quilómetros 
de linha de transmissão de electricidade.

  Devido à passagem da tempestade 
tropical Freddy, na última sexta-feira, cer-
ca de 130 mil clientes das províncias de 
Maputo, Manica e Sofala ficaram nesta 
quarta-feira (01) sem corrente eléctrica.

 De acordo com o comunicado da Elec-
tricidade de Moçambique (EDM), as su-
bestações da Costa do Sol, Zimpeto e de 
Marracuene, na cidade e província de Ma-
puto ficaram fora de serviço, afectando os 
clientes dos Bairros do Zimpeto, Magoani-
ne A, B e C e todos os bairros do Distrito 

Sector de electricidade é dos mais afectados

de Marracuene.at
 Entretanto, até ao final do dia, o forne-

cimento de energia eléctrica já tinha sido 
restabelecido a estes bairros.

 No entanto, 30 mil clientes da Vila de 
Mafambisse e do Distrito de Gorongosa, 
na província de Sofala, bem como os clien-
tes da Vila de Inchope, na província de Ma-
nica, continuavam sem energia.

 Neste momento, várias equipas técni-
cas da EDM encontram-se no terreno com 
o objectivo de restabelecer o fornecimen-
to normal de energia eléctrica nas zonas 
afectadas o mais breve possível.

  Porém, a EDM refere que as inunda-
ções causadas pela Tempestade Tropical 
Freddy causaram maiores obstáculos e 
inacessibilidade de alguns locais, o que 
concorre para a demora na reposição da 
corrente eléctrica.

 Salienta que por razões de segurança, 
nalgumas zonas, o corte preventivo do for-
necimento de energia deve-se ao alaga-
mento de Postes de Transformação (PT) e 
outros equipamentos eléctricos que, estan-

DEVIDO AO MAU TEMPO

do ligados, podem perigar a vida humana.
 Por esta razão, a EDM apela à obser-

vância das medidas de prevenção, sobre-
tudo nas proximidades de equipamentos 
que transportam corrente eléctrica.

 Em Moçambique, a ocorrência de inun-
dações é recorrente nesta altura do ano, 
mas, ainda assim, a pluviosidade esteve 
acima do esperado durante o mês de Fe-
vereiro. (Carta)

Porém, a EDM refere que as 
inundações causadas pela 
Tempestade Tropical Freddy 
causaram maiores obstácu-
los e inacessibilidade de al-
guns locais, o que concorre 
para a demora na reposição 
da corrente eléctrica.

“
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Pessoas sofrerem burla na Kampar

 PLANO DE FUNDO

Kampar burla milhares em Moçambique
Chama-se Kampar e chegou a Moçambique com 
promessas de mudar a vida dos moçambicanos. Trata-
se de uma pirâmide financeira que garantia retorno de 
investimento num espaço de mês e meio. A aparente 
facilidade de amealhar dinheiro, associada à acessibilidade 
da plataforma – bastava um aparelho celular Android ou 
IOS para aceder à mesma – fez com que milhares fossem 
atraídos a entrar no esquema. Muitos acabaram burlados, 
sendo que alguns até contraíram empréstimos bancários 
para investir na pirâmide.

Os investidores, uma vez cadastrados 
no sistema, tinham de cumprir tarefas 
diárias, que consistiam em fazer likes em 
redes sociais tais como Facebook, Tik Tok, 
Youtube e Twitter. A quantidade de likes, 
assim como do valor a amealhar por esta 
acção, dependia do tipo de pacote, sendo 
que, entre os pagos, o mínimo era de 
500 meticais e o máximo custava 60 mil 
meticais.

Uma vez cumpridas as tarefas, o 
dinheiro amealhado caía virtualmente na 
conta do investidor da plataforma, mas, 
para levantar o mesmo era necessária a 
intervenção dos agentes da Kampar, que 
tinham o compromisso de fazer o depósito, 
por Mpesa ou E-mola, num espaço de 68 

Empresa até tinha agências físicasv

Texto: Dossier Económico
horas.

Foi assim que o sistema funcionou desde 
a chegada da empresa a Moçambique, em 
Setembro de 2021, até finais do Fevereiro 
presente, quando muitos investidores 
começaram a denunciar a não canalização 
do seu dinheiro. Soaram os alarmes e, em 
poucos dias, o pior cenário se confirmou. 
A empresa desapareceu, lesando pessoas 
em milhões.

 
Fuga para frente

Perante o avolumar das desconfianças, 
os grupos de WhatsApp da Kampar, assim 
como a página do Facebook, foram tomadas 
por uma avalanche de reclamações de 
gente preocupada com o paradeiro do 
seu dinheiro. Oficialmente, os agentes 
receberam indicações para explicarem 
aos clientes furiosos que o sistema estava 

e que os levantamentos passariam a 
ser automatizados, ou seja, não mais 
dependeriam da intervenção dos agentes.

Nada disso aconteceu. Para piorar, 
os agentes que antes eram atenciosos 
e prestativos abraçaram-se ao silêncio. 
Não mais respondiam às inquietações 
dos investidores. Houve até remoções 
em massa dos grupos de WhatsApp. 
Já ninguém tinha dúvidas de que a 
burla estava consumada, até porque as 
instalações físicas da empresa exibiam o 
selo “fechado”.

Com o “caldo entornado”, várias figuras 
que assumiam posições relevantes na 
empresa procuravam desesperadamente 
eximir-se das responsabilidades. José 
Cossa é exemplo eloquente disso. Ele 
dizia ser gerente regional norte da Kampar 
e incentivava pessoas a se juntarem ao 
esquema. De um instante para o outro, 
passou de gerente regional a “simples 
agente”.

  “Equivoquei-me quando disse que sou 
gerente, na verdade. Eu era um simples 
agente, eu recebia valores das actualizações 
e fazia pagamentos de pedidos de retirada 
dos membros”, disse Cossa, falando à TV 
Sucesso. Quando questionado sobre os 
verdadeiros donos da Kampar, afirmou que 
não os conhecia, acrescentando que só se 
comunicava com eles via mensagens no 
WhatsApp e no Telegrama. De resto, Cossa 
também se diz “vítima”, já que também 
tinham investimentos na plataforma.

  “Não cheguei a conhecer os donos da 
empresa, eu falava com uma minha gerente, 

PIRÂMIDE FINANCEIRA FRAUDULENTA

em manutenção. Para amainar os ânimos, 
asseguravam que, até segunda-feira, 26 de 
Fevereiro, o problema estaria ultrapassado 
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só nos comunicávamos via mensagens no 
WhatsApp e no Telegram, não sei dizer 
quem é, só sei dizer que fomos burlados, 
eu também fui burlado”, atirou.

 Há quem se comprometeu com a banca
Entre os milhares de investidores burlados, 

há estórias de quem arriscou empréstimo 
bancário, acreditando que rapidamente 
seria capaz de amealhar lucros. Um deles é 
Daniel Matias, docente afecto numa Escola 
Secundária no distrito de Zumbo, na província 
de Tete.

Aliciado por amigos, o funcionário público 
foi à banca buscar 400 mil meticais e abriu 

Os VIPS que prometiam vidas 
chiques

A Kampar, que, segundo alguns 
dos seus ex-agentes, tem ligações 
com o Reino Unido, dispunha de um 
conjunto de pacotes de investimento 
conhecidos como “VIP”. Eram seis, 
no total: VIP0 (gratuíto, com oferta 
de 30 meticais), VIP+ (500 meti-
cais), VIP 1 (1000 meticais), VIP 2 
(5000 meticais), VIP 3 (1000 meti-
cais), VIP 4 (30000 meticais) e VIP 
5 (60 mil meticais).

Segundo explicava a empresa, 
aos seus clientes, era possível re-
cuperar o investimento feito num 
espaço de mês e meio, passando, 
nos meses subsequentes, apenas 
a colher lucros de aproximadamen-
te 80%. A esmola era demais, mas 
“santo”, ávido de vidas fautas, não 

Em Boane, a empresa chegou a doar bens às vítimas das inundações
seis contas, depositando 60 mil meticais em 
cada uma delas. Tudo foi por água abaixo.

 “Fui fazer empréstimo no banco, no valor 
de 400.000 meticais, investi 360.000 meticais 
em seis contas de 60.000 meticais cada, e 
ganhava 10.400 meticais diariamente, na 
esperança de arrecadar 312.000 meticais 
por mês. Mas fui burlado, só consegui retirar 
52.000 meticais, equivalente a cinco dias”, 
explicou num vídeo que gravou para alertar 
aos demais.

 
Esquema cada vez mais comum

Segundo reportagem recentemente 

de qualquer produto ou serviço à venda; e 
promessas de um retorno alto em um período 
curto.

Um esquema de pirâmide, segundo o 
Jornal Record, é um modelo de negócios que 
recruta membros por meio de uma promessa 
de pagamentos ou serviços para inscrição 
de outros no esquema, em vez de fornecer 
investimentos ou venda de produtos. À 
medida que o recrutamento se multiplica, este 
torna-se rapidamente impossível e a maioria 
dos membros não consegue lucrar; como tal, 
os esquemas de pirâmide são insustentáveis   
e muitas vezes ilegais

difundida no Jornal da Record, as pirâmides 
financeiras aparecem em todo o mundo, 
mas foram criadas nos Estados Unidos, país 
que tem uma legislação severa contra esse 
tipo de crime. O FBI, que é a polícia federal 
americana, e a Comissão de Segurança no 
Mercado, fazem alertas constantes sobre 
novos golpes por lá.

Aquela estação emissora, uma das 
maiores do Brasil, elenca alguns sinais de 
que uma empresa de investimentos pode 
ser, na verdade, uma pirâmide financeira. 
São eles: ênfase no recrutamento de mais 
pessoas para investir no negócio; inexistência 

Aliciado por amigos, o fun-
cionário público foi à ban-
ca buscar 400 mil meticais 
e abriu seis contas, depo-
sitando 60 mil meticais em 
cada uma delas. Tudo foi 
por água abaixo.

“ desconfiou, caindo numa burla.
Para mostrar credibilidade junto 

dos investidores, a Kampar abriu 
escritórios de Norte ao Sul do país. 
Para além de inscrições e depósi-
tos, era nesses escritórios que os 
interessados recebiam assistência 
técnica.

Dos donos, ninguém sabe e os 
que estavam ligados à empresa, 
engajando-se na busca de investi-
dores, estão hoje mudos. É o caso 
de David Madzimbe, que foi agen-
te da Kampar. Contactado na tarde 
desta quinta-feira (02 de Março), 
pela nossa equipa de reportagem, 
limitou-se a dizer, repetidamente, 
e independentemente das pergun-
tas que lhe eram feitas: “não posso 
esclarecer nada, não posso escla-
recer nada”.
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OPINIÃO

Até que ponto o PAE 
ajuda quem realmente 

precisa? 
PAE é o conjunto de 20 refor-

mas lançadas pelo Governo em  
Agosto de 2022 como medidas 
para incentivar o sector privado, 
a serem implementadas em 2 
anos, até Agosto de 2024, com 
objectivos de curto e médio pra-
zo, sendo 8 medidas de curto 
prazo e as restantes 12 de lon-
go prazo. As medidas pretendem 
essencialmente estimular a eco-
nomia e melhorar o ambiente de 
negócios. 

De acordo com o Minstério da 
Economia e Finanças, as medi-
das assentam em duas áreas de 
intervenção, constituindo a base 
para a retoma do crescimento 
económico, sendo a primeira me-
didas fiscais e de estímulo a eco-
nomia, e a segunda medidas para 
a melhoria do ambiente de negó-
cios, transparência e governação 
e aceleração de projectos de in-
fraestrutura estratégica.  Estas 
medidas foram criadas também 
para reduzir o impacto negativo 
que o país tem estado a sofrer da 
COVID-19 e do conflito entre a 
Russia e a Ucránia.

No âmbito do Conselho de Mo-
nitoria do Ambiente de Negócios 
que teve lugar este mês, a equipe 
do PAE apresentou o progresso 
do que tem sido a implementação 
dessas medidas, e interessa-me 
fazer uma reflexão se de facto, 
olhando para os constrangimen-
tos reais relatados por diferentes 
actores do sector privado, estas 
medidas irão ajudar toda a cadeia 
ou apenas algumas partes. 

Interessa-me reflectir breve-
mente sobre algumas medidas, 
especificamente: 

 ▪ Isenção do IVA na 
importação de factores de produ-
ção para a agricultura e a elec-
trificação, e redução do IRPC de 
32% para 10%, na agricultura, na 
aquacultura  e nos transportes ur-

banos - Sem dúvidas importante 
para o sector agrícola e energé-
tico, mas proporciona maiores 
incentivos a empresas ou inves-
tidores já estabelecidos, e menos 
na facilitação de potenciais novos 
entrantes. As grandes empresas 
que actuam nestes sectores são 
maioritariamente de capital es-
trangeiro, existem muitas limita-
ções para investidores moçambi-
canos devido ao difícil acesso e 
elevado custo do capital para in-
vestir. Uma medida complemen-
tar podia ser implementada no 
sentido de identificar e criar for-
mas de acesso ao financiamento 
acessíveis para investidores lo-
cais, criando condições para que 
moçambicanos, principalmente 
nas zonas rurais, cresçam na ca-
deia de valor agrícola.

 ▪ O fomento de ha-
bitação e a dinamização da in-
dústria nacional de materiais de 
construção – a reorientação do 
Fundo de Fomento a Habitação 
para actividades que sejam mais 
inclusivas para quem relamente 
precisa é há muito necessária, e 
é positivo que se tenha incluido 
neste pacote de medidas. Habi-
tação é uma das principais preo-
cupações da população que vive 
em situação de pobreza, haven-
do no entanto a necessidade de 
envolver todas as partes interes-
sadas por forma a cobrir todas as 
fases da cadeia de valor da ha-
bitação, incluindo financiamento, 
planeamento físico e ordenamen-
to territórial dos locais identifica-
dos com potencial, entre outros, 
trazendo assim sustentabilidade 
aos futuros investimentos.

 ▪ Alocar 10% das 
receitas fiscais de recursos natu-
rais ao desenvolvimento das pro-
víncias onde a extracção ocorre - 
A alocação desses recursos deve 
ser feita em paralelo com acções 

ECONOMICAMENTE FALANDO

Kátia Patricília Agostinho
Economista

de empoderamento das comuni-
dades locais por forma a garantir 
que elas são incluidas e são par-
te do processo. Também deve-se 
explorar modelos mais eficientes 
e sustentáveis que vão para além 
de apenas construir escolas e 
hospitais, que por si só também 
encontraram os seus desafios 
para se manter. Há experpiências 
interessantes que podem ser ex-
ploradas em outros países, por 
exemplo a África do Sul teve al-
gum sucesso com o conceito de 
empresas comunitárias. 

 ▪ Criar um fundo de 
garantia mutuária – um estudo 
feito há alguns anos pelo FSD-
Moç revela que existiam na altura 
mais USD350millhoes em linhas 
de crédito e garantias para as 
PMEs, e embora estes recursos 
estivejam disponíveis no merca-
do, o panorama de acesso ao ca-
pital para investimento continua a 
ser limitante. Esta medida deverá 
olhar para estes factores e trazer 
mecanismos para desbloquear 
os constrangimentos existentes. 
Adicionalmente, criar as condi-
ções necessárias para que esta 
linha responda às necessidades 
e especificidades de cada sector 
específico, pois influencia na per-
fomance dos mesmos. 

 ▪ Estimular a produ-

ção local de bens adquiridos em 
escala pelo Estado – Assegurar 
que os compromissos entre o 
Estado e provedores de serviços 
local, principalmente PMEs, são 
fechados dentro do tempo dese-
jado. Uma das principais dificul-
dades das PMEs é o fluxo de cai-
xa, se o tempo de prestação de 
serviços e de pagamento é dema-
siado longo, as empresas perdem 
a capacidade de continuar a ope-
rar.

 ▪ Rever o regime ge-
ral de vistos de entrada no País, 
para promover maior fluxo de 
turistas e homens de negócios 
- Moçambique já é destino pre-
ferêncial do turismo a nível inter-
nacional, e tem o sido por mui-
tos anos, apesar das limitações. 
Como é que isso tem impactado 
o sector do turismo e a economia 
local? Embora esta medida seja 
positiva e de forma teórica crie 
incentivos, como é que iremos 
assegurar que de facto beneficie 
a nossa economia e às comuni-
dades locais onde se encontram 
os empreendimentos? Favorecer 
acesso ao financiamento para in-
vestimentos de moçambicanos é 
uma forma de garantir que estes 
se posicionem mais acima da ca-
deia de valor do turismo, e não 
vsó. 
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NACIONAL

Banco Mundial

BM cimenta estatuto de maior credor do país
Os empréstimos aprovados pelo Grupo Banco Mundial 
a Moçambique têm vindo, desde 2021, a crescer 
exponencialmente, atingindo recordes, e 2022 não foi 
excepção, pois os montantes de crédito concedidos 
dispararam ainda mais, o que colocará o Banco, mais uma 
vez, como o maior credor do país.

Dados disponíveis no site do Banco 
Mundial em Moçambique mostram que no 
ano passado, os empréstimos aprovados 
pela instituição atingiram um valor nunca 
registado nos últimos cinco anos, 1,256 mil 
milhão de USD, contra 1,138 mil milhão de 
USD registado em 2021.

  Numa análise comparativa, constata-
se que nesses em 2022, os empréstimos 
cresceram em 118 milhões de USD. O 
valor registado em 2022, não só é maior 
em relação ao ano anterior, mas também 
em comparação a 2020 e 2019, anos 
em que os empréstimos atingiram 527 
milhões de USD e 560 milhões de USD, 

respectivamente.
 Durante o ano económico de 2023 do 

Banco Mundial (que arrancou em Julho 
de 2022 e termina em Junho próximo), os 
gráficos constantes no site indicam que 
mais um recorde poderá ser registado, 
pois os montantes emprestados até Março 
corrente, já atingem 1,200 mil milhões de 
USD.

  A soma de empréstimos nos últimos 
cinco anos, totaliza 4,681 mil milhões 
de USD, verba que inclui compromissos 
da Associação Internacional de 
Desenvolvimento e Banco Internacional 
para Reconstrução e Desenvolvimento, 

EM 2022 CONCEDEU USD 1,256 MIL MILHÃO

de 5% e Japão, com 4%.
  O MEF reconhece que depender 

muito de uma determinada instituição 
financeira na hora de pedir empréstimo, 
não é aconselhável, pois o recomendável 
é a diversificação de fontes. Entretanto, 
no referido Relatório, o MEF minimizou o 
perigo de maior dependência do Banco 
Mundial.

 “Embora uma carteira diversificada em 
termos de fontes seja em princípio mais 
desejável já que evitaria uma excessiva 
exposição em relação a um credor 
específico, a significativa dependência do 
Estado em relação aos financiamentos 
do Banco Mundial não representa 
necessariamente uma vulnerabilidade, pois, 
o perfil predominantemente concessional 
da maior parte dos empréstimos deste 
credor está associado a um efeito positivo 
no perfil geral de custos e riscos da dívida 
do Governo Central”, assegura o MEF no 
informe sobre a dívida pública referente a 
2021. Carta

ambos, parte do Grupo Banco Mundial. 
Entretanto, fonte da instituição disse à 
"Carta" que a carteira total de financiamento 
do Banco Mundial ao país atinge 
actualmente 5,300 mil milhões de USD.

  O recorde atingido em 2022, em 
empréstimos, poderá cimentar o Banco 
Mundial como o principal credor de 
Moçambique, tal como aconteceu em 
2021. De acordo com o Relatório de Dívida 
Pública referente a 2021, elaborado pelo 
Ministério da Economia e Finanças (MEF), 
o Banco Mundial e a China continuaram a 
acumular grande parte do stock da dívida 
pública externa naquele ano.

 O informe ilustra que do total do stock 
da dívida externa do Governo Central 
avaliada em 10.4 mil milhões de USD, 
o Banco Mundial tinha, até 2021, uma 
comparticipação de 30%, seguido de 
“Outros” credores com 24%, China com 
19%, Banco Africano de Desenvolvimento 
(BAD) e credores da dívida da EMATUM, 
com 9% cada, Portugal com participação 



16 Fevereiro de 2023

PARA DINAMIZAR MERCADO PETROLÍFERO

NACIONAL

Economistas defendem transparência
Economistas moçambicanos defenderam esta quarta-
feira, 1 de Março, “transparência” e “medidas equilibradas” 
visando tornar o mercado dos combustíveis viável, 
assinalando desconhecer-se o impacto da intervenção do 
Governo no sector.

Na última semana, a  Associação 
Moçambicana de Empresas Petrolíferas 
(AMEPETROL) classificou como 
“dramática” a situação do ramo, por estar 
a comprar combustíveis mais caros, mas 
não existirem actualizações dos preços nos 
postos de abastecimento, acumulando-
se uma dívida do Estado para com as 
empresas.

Comentando o posicionamento 
da AMEPETROL, Estrela Charles, 
economista e investigadora do Centro de 
Integridade Pública (CIP), organização 
não-governamental (ONG), assinalou que 
a falta de informação sobre os incentivos 
que o Executivo tem vindo a oferecer à 
economia, incluindo às petrolíferas, impede 
uma avaliação sobre a razoabilidade das 

queixas apresentadas pelas empresas.
“Neste momento, o Governo não 

consegue fiscalizar para saber até que 
ponto estas medidas estão a ter o devido 
impacto”, observou Charles.

A economista apontou a redução do 
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), 
de 17% para 16%, e a diminuição de taxas 
sobre produtos petrolíferos, como decisões 
que deviam ter efeito no preço final.

“Temos neste momento a redução do 
IVA de 17% para 16%, em vigor desde 
o dia 1 de Janeiro, o que significa que o 
preço final dos combustíveis deveria ter 
um preço menor”, notou.

Estrela Charles também criticou a 
“falta de transparência” em relação à 
dívida que o Estado moçambicano tem 

Este mercado é determinante na economia

para com as empresas petrolíferas. Esse 
desconhecimento impede que a sociedade 
compreenda se as reclamações são justas 
ou não.

Destacando que os vendedores de 
combustíveis são empresas privadas 
que visam o lucro, a investigadora do 
CIP defendeu que os operadores do 
sector estão a pressionar o Governo para 
baixar mais as taxas que incidem sobre 
a actividade, porque estes encargos 
aumentam para o dobro o preço final dos 
combustíveis.

Por seu turno, o economista Elcídio 
Bachita defendeu que a postura das 
empresas petrolíferas é uma forma 
de pressão sobre o Governo para um 
maior alívio das taxas que pagam pela 
sua actividade, mesmo depois de as 
autoridades terem mexido nestes encargos 
em 2022.

“Há ainda alguns estrangulamentos que 
colocam em desvantagem os operadores 
da comercialização de produtos 
petrolíferos”, enfatizou.

Elcídio Bachita defendeu “medidas 

equilibradas” que permitam que o 
Executivo continue a realizar receitas 
com a cobrança de impostos e taxas, sem 
asfixiar o sector produtivo, incluindo as 
importações de combustíveis.

“Os operadores estão a fazer negócio 
e precisam de margem de lucro para 
incrementar a quantidade de combustíveis 
que importam e evitar ruptura no 
fornecimento”, destacou o economista.

Elcídio Bachita enfatizou que as 
empresas petrolíferas podem ter 
recuperado ligeiramente dos prejuízos, 
com a redução de taxas no último ano, 
mas ainda enfrentam elevados custos com 
a actividade.

Em declarações à Lusa, na semana 
passada, o presidente da AMEPETROL, 
Michel Ussene, defendeu que o Governo 
entende o “drama” que o sector enfrenta.

“Nós temos fé absoluta que o Governo 
entende o nosso drama, que é solidário e 
vai encontrar mecanismos para fazer com 
que as empresas continuem a operar com 
normalidade”, declarou Ussene. Diário 
Económico
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Texto: Dossier Económico

Em Cabo Delgado, o INSS e parceiros sociais, 
nomeadamente o movimento sindical e o sector privado, 
comprometeram-se, recentemente, a continuar com o 
modelo de diálogo que vem sendo observado nos últimos 
tempos entre as partes, no âmbito do funcionamento do 
Sistema de Segurança social, assente numa interacção 
permanente e encontros periódicos para a análise de 
aspectos relacionados com a vida do Sistema.

INSS e parceiros renovam modelo de diálogo

O encontro, dirigido pelo delegado 
provincial do INSS em Cabo 
Delgado, Chomar Selemane, contou 
com a participação dos membros 
dos secretariados provinciais da 
Organização dos Trabalhadores de 
Moçambique – Central Sindical (OTM - 
CS) e da Confederação dos Sindicatos 
Independentes e Livres de Moçambique 
(CONSILMO), bem como do Conselho 
Empresarial Provincial (CEP), durante o 
qual o INSS partilhou os resultados das 
actividades desenvolvidas no período 
em alusão.

Após apresentar os resultados 
alcançados, Chomar Selemane 
abordou com os parceiros sociais 
alguns desafios da instituição, como a 
cobrança da dívida de contribuições 
e a operacionalização do decreto de 
perdão de multas e redução de juros 
de mora, aprovado no ano passado 
pelo Conselho de Ministros e que, de 
forma especial para Cabo Delgado, 
ainda está em vigor, em virtude do 
sector empresarial local se encontrar 
a reerguer a sua economia, depois da 
paralisação das suas actividades em 
alguns distritos, como resultado de 
ataques terroristas que aquela província 
do extremo norte do país tem sido alvo.

No encontro, foram também 
delineadas as novas estratégias que 
visam encontrar um equilíbrio entre 
os beneficiários e os trabalhadores 
por conta própria (TCP) inscritos e 
os activos, ou seja, aqueles que, 
efectivamente, remetem as suas 
contribuições no sistema de segurança 
social e os que, apesar de inscritos no 
sistema, não o fazem.

 
Enaltecidas as iniciativas do INSS

Falando em representação dos 
parceiros sociais, o secretário executivo 
da OTM – CS, a nível de Cabo Delgado, 
Manuel André, enalteceu a iniciativa 
do INSS, de se reunir periodicamente 

INSS

INSS – Cabo Delgado

EM CABO DELGADO

contexto, André destacou os 72,8% 
alcançados na inscrição de contribuintes 
(empresas), 85,3% na inscrição de 
beneficiários (trabalhadores), 99,39% 
de trabalhadores por conta própria, bem 
como os 145% na cobrança de dívida de 
contribuições.

Não obstante a satisfação, o 
secretário executivo da OTM-CS 
reiterou a necessidade de o INSS 
e os parceiros sociais trabalharem 
de forma conjunta, bem como 
realizando palestras junto às entidades 
empregadoras e outros organismos 
de interesse comum, para difundir 
a legislação sobre a segurança 
social e os benefícios que o sistema 
oferece aos inscritos, porque só assim 
alcançar-se-á o objectivo final, que é 

a protecção dos trabalhadores e os 
seus familiares, sobretudo em caso de 
incapacidade para o trabalho.

Na mesma linha de propostas, os 
participantes do encontro defenderam, 
dentre vários aspectos, a necessidade 
de o INSS, apesar do importantíssimo 
passo que deu na modernização dos 
seus serviços, continuar a trabalhar 
no aprimoramento da excelência em 
atendimento aos utentes do sistema 
e de quem procura os seus serviços, 
observando o carácter especial de 
alguns destes, tendo em conta que 
parte dos beneficiários e pensionistas 
do sistema é composta por pessoas 
iletradas e que necessitam de um 
acompanhamento mais personalizado 
por parte dos técnicos do INSS.

com os parceiros sociais, para divulgar 
as suas actividades e discutir soluções 
para potenciais dificuldades enfrentadas 
durante o funcionamento do sistema. 
Enalteceu o facto de, apesar dos ataques 
terroristas que a província vive, o INSS ter 
conseguido realizar as suas actividades 
para além da metade da meta. Neste 
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O acesso aos mercados devido à colocação do País na 
“lista cinzenta” internacional de risco de branqueamento 
de capitais e financiamento ao terrorismo.

BM alerta para dificuldade de accesso aos 
mercados

“Sair da lista é necessário para 
promover o acesso aos mercados 
financeiros internacionais, continuar a 
atrair investimento externo e participar 
no comércio internacional”, alertou Julian 
Casal, especialista do Banco Mundial 
para o sector financeiro, que falava na 
abertura de um seminário de formação 
para magistrados, no Centro de Formação 
Jurídica e Judiciária, na cidade da Matola, 
província de Maputo.

A situação pode prejudicar a reputação 
do País como parceiro fiável e de confiança, 
provocando implicações a longo prazo 
para o crescimento e desenvolvimento 
económico, acrescentou.

Julian Casal apelou às autoridades para 
promoverem um sistema financeiro estável 
e transparente e um maior compromisso 
com as convenções internacionais sobre o 
combate ao branqueamento de capitais e 

financiamento ao terrorismo. E dirigindo-
se aos magistrados presentes na acção 
de formação, o responsável do Banco 
Mundial exortou os operadores judiciais 
a “investigar e processar casos de crimes 
financeiros e impor penas apropriadas 
àqueles que são considerados culpados 
bem como a interpretar leis e regulamentos 
relacionados com o branqueamento 
de capitais e combate ao terrorismo. 
Impõe-se que o País adopte novas leis e 
regulamentos para uma maior eficácia na 
luta contra este tipo de delitos”, concluiu.

Por seu turno, o ministro da Economia 
e Finanças, Max Tonela, manifestou a 
determinação do Executivo em empreender 
acções visando a retirada de Moçambique 
da lista cinzenta.

“Estamos comprometidos em resolver 
as deficiências identificadas e a melhorar 
a nossa contribuição para o reforço do 

Max Tonela, ministro da Economia e Finanças

BM

nesse sentido, prosseguiu, “as autoridades 
estão a trabalhar para que o 
País saia da referida lista num 
prazo de 24 meses, o que 
passa pela implementação de 
uma estratégia acordada  com 
o Grupo de Acção Financeira 
Internacional (GAFI), que gere 
a lista”.

De acordo com o titular 
do pelouro da Economia e 
Finanças, é também essencial 
o reforço da cooperação 
internacional para o combate 
ao branqueamento de capitais 
e financiamento ao terrorismo 
e imperativa a criação de um 
comité executivo multissectorial 
de coordenação envolvendo 
instituições relevantes do 
Estado.

“É importante notar que, 
para ser removido desta lista, 
Moçambique deve demonstrar 
progressos significativos 
através de evidências e o 
sistema judicial desempenha, 
neste quadro, um papel crítico”, 
frisou Max Tonela.

Moçambique foi colocado 
na “lista cinzenta” do GAFI 
em Outubro de 2022, depois 
de terem sido detectadas 
fragilidades institucionais nos 
mecanismos de combate ao 
branqueamento de capitais e 
financiamento ao terrorismo. 
Diário Económico

NACIONAL
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS

sistema financeiro internacional”, pelo que, 
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ÁFRICA

Família do BAD esteve reunida à margem da cimeira da UA

BAD prevê estabilidade das economias
africanas
As economias africanas permanecem resilientes e com 
uma perspectiva estável neste e no próximo ano, apesar 
das condições financeiras mundiais apertadas, prevê o 
Banco Africano de Desenvolvimento (AfDB) num novo 
relatório

O relatório Desempenho e Perspectivas 
Macroeconómicas de África em 2023  
(MEO) estima que a média do Produto 
Interno Bruto (PIB) africano se estabilize 
em 4% nos próximos dois anos, contra 
3,8% em 2022.

Ao apresentar o relatório, a 17 de 
Fevereiro, à margem da 36ª Assembleia 
da União Africana, em Adis Abeba, o 
economista-chefe e vice-presidente do 
BAD, Kevin Urama, afirmou que o continente 
poderia beneficiar-se da elevada procura 
das suas matérias-primas, uma vez que os 
países procuram alternativas alimentares e 
energéticas em resposta às perturbações 
causadas pela guerra na Ucrânia.

O continente, observou, continua a ser 
um tesouro para investidores inteligentes 
a nível mundial, mas deve lutar por taxas 
de crescimento mais elevadas, economias 

mais inclusivas e maior resistência aos 
choques externos.

"A perspectiva estável projectada para 
2023-2024 reflecte o contínuo apoio às 
políticas em África, os esforços globais 
para mitigar o impacto dos choques 
externos e o aumento da incerteza na 
economia global", disse.

A nova publicação, a ser lançada no 
primeiro e terceiro trimestres de cada 
ano, proporcionará aos decisores políticos 
africanos, investidores globais e nacionais, 
investigadores e outros parceiros 
de desenvolvimento uma avaliação 
actualizada e baseada em evidências 
sobre o desempenho macroeconómico 
recente do continente e as perspectivas 
a curto e médio prazos, no meio de uma 
evolução económica global dinâmica.

Urama instou a acções políticas 

PARA OS PRÓXIMOS DOIS ANOS

Sudão do Sul.
Urama advertiu que a fraqueza da 

moeda nas economias mais globalmente 
integradas de África, como a Argélia, 
Quénia, Nigéria e África do Sul, pode 
persistir em 2023.

"Os principais motores da depreciação 
da moeda incluem as condições financeiras 
globais mais restritivas e a fraca procura 
externa, desequilíbrios macroeconómicos, 
receitas limitadas e fracos fluxos de 
investimento e aversão ao risco político 
associado aos ciclos eleitorais dos países", 
disse Urama.

As posições orçamentais dos países 
africanos já foram esticadas pelas 
respostas políticas à Covid-19 e pelo 
apoio às populações vulneráveis contra 
o aumento dos preços dos alimentos e 
da energia, num contexto de uma dívida 
elevada e impactos das alterações 
climáticas.

Outros ventos adversos económicos 
incluem os efeitos colaterais do aumento 
das tensões geopolíticas, particularmente a 
invasão russa da Ucrânia. Estas condições 
estão a empurrar a estabilidade dos preços 
para além do controlo da maioria dos 
bancos centrais. APO

arrojadas: "Para colmatar as significativas 
lacunas de financiamento em África, é 
imperativo adoptar políticas que possam 
mobilizar e alavancar o financiamento 
privado para o desenvolvimento em África", 
afirmou. 

As condições mundiais desfavoráveis 
levaram ao aumento da inflação, a custos 
mais elevados do serviço da dívida e a 
um aumento do risco de dívida excessiva 
nos países em desenvolvimento, incluindo 
África.

"Tal como em muitas economias nos 
mercados emergentes, o aperto das 
condições financeiras e a valorização do 
dólar americano tiveram consequências 
desastrosas para a maioria das economias 
africanas", afirmou Urama. “Também se 
tornou difícil para os países africanos 
aceder aos mercados internacionais de 
capitais para novos financiamentos”, 
acrescentou.

A maioria das moedas africanas, 
especialmente nos países exportadores 
de matérias-primas, perdeu um valor 
substancial em relação ao dólar em 2022, 
devido ao aperto da política monetária nos 
Estados Unidos. As taxas de depreciação 
variaram entre 21% no Malawi e 69% no 
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A União Europeia (UE) anunciou esta quinta-feira que 
dedicará este ano mais de 800 milhões de euros a 
programas de proteção dos oceanos, por ocasião da 
abertura da conferência mundial "O Nosso Oceano", no 
Panamá.

UE anuncia 800 milhões de euros

"A UE confirma o seu forte 
empenho na governação internacional 
dos oceanos, anunciando 39 
compromissos concretos para o ano de 
2023. Estas ações serão financiadas 
no valor de 816,5 milhões de euros", 
anunciou a UE num comunicado.

A 8.ª conferência mundial "O Nosso 
Oceano" começou esta quinta-feira no 
Panamá com apelos para se chegar o 
mais depressa possível a um tratado 
internacional, que está a ser discutido 
na ONU, para proteger as águas 
internacionais e para monitorizar por 
satélite a pesca ilegal.

A conferência "é extraordinariamente 
importante porque é uma conferência 
sobre ação, e não sobre palavras. É 
sobre compromissos reais e soluções 
reais", disse John Kerry, o enviado 

especial dos Estados Unidos para o 
clima, na abertura da reunião.

Cerca de 600 delegados de 
governos, empresas e organizações 
não-governamentais (ONG) irão 
debater durante dois dias o quadro 
da "economia azul" (o equivalente 
oceânico da economia verde) para a 
utilização sustentável e proteção dos 
mares e oceanos.

Discutirão formas de expandir 
as áreas marinhas protegidas, 
reduzir a poluição por plásticos e 
outros resíduos, combater a pesca 
ilegal e refrear a exploração mineira 
subaquática.

O Presidente do Panamá, 
Laurentino Cortizo, abriu a conferência 
assinando um decreto de expansão 
da área marinha protegida do Banco 

 Bloco dos 27 preocupado com os oceanos

disse o moderador da reunião, 
Maximiliano Bello, da ONG Mission 
Blue.

"O alto mar constitui metade da 
superfície do planeta, longe das 
jurisdições nacionais, e apenas uma 
dúzia de países o utilizam (exploram), 
de uma forma bastante disruptiva", 
disse.

O alto mar começa onde terminam 
as zonas económicas exclusivas 
(ZEE) dos Estados, num máximo de 
200 milhas náuticas (370 quilómetros) 
da costa, e não está, portanto, sob a 
jurisdição de nenhum país.

As conferências "O nosso oceano" 
foram lançadas em 2014 por iniciativa 
de John Kerry, então chefe da 
diplomacia dos Estados Unidos.

A conferência junta mais de 200 
ONG, 60 centros de investigação, 
14 estruturas filantrópicas e cerca 
de 100 empresas e organizações 
internacionais.

Os participantes não votarão nem 
adotarão um acordo, mas anunciarão 
"compromissos" voluntários.

INTERNACIONAL
PARA PROTECÇÃO DOS OCEANOS

Volcan (Mar das Caraíbas) de 14.000 
para 93.000 quilómetros quadrados.

Assim, o Panamá irá "proteger 
54,33% da sua zona marítima 
exclusiva", disse o ministro do 
Ambiente panamenho, Milciades 
Concepción.

"Esperamos que sejam assumidos 
mais de 300 novos compromissos" 
para a proteção dos recursos marinhos 
"a curto, médio e longo prazo", com a 
mobilização de recursos financeiros 
públicos e privados, afirmou a vice-
ministra dos Negócios Estrangeiros do 
Panamá, Yill Otero.

Numa reunião preparatória da 
conferência, representantes da União 
Europeia, dos Estados Unidos, da 
América Latina e das Ilhas do Pacífico 
apelaram para que os negociadores 
em Nova Iorque, do Tratado do Alto 
Mar, que está em discussão há mais 
de 15 anos na ONU, cheguem a 
uma conclusão o mais rapidamente 
possível.

"Esperamos que todos os países 
cheguem a um acordo ambicioso", 
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Vice-governador do BNA, Manuel Tiago Dias, 

EM ANGOLA

Os dados oficiais do Instituto Nacional de Estatística 
(INE) avançam que, em 2022, se observou uma redução da 
taxa de inflação, situando-se em 13,86 por cento, contra 
27,03 do final de 2021.

INTERNACIONAL

Taxa de inflação cai de 27,03 para 13,86%

Para este ano (2023), a previsão 
aponta para uma taxa de inflação que 
deverá situar-se entre 9,0 e 11,0 por 
cento, disse o vice-governador do Banco 
Nacional de Angola, Manuel Tiago Dias.

Na abertura do "Workshop sobre 
Indicadores de Expectativas de Mercado”, 
realizado, recentemente, no auditório 
Mucuta do BNA, em Luanda, Manuel 
Tiago Dias disse que se perspectiva 
ainda para este ano um crescimento da 
actividade económica em torno de 3,3 
por cento, apesar dos riscos associados 
à conjuntura económica internacional.

"Há cerca de quatro anos, alguns 
dos convidados aqui presentes tiveram 
a oportunidade de testemunhar o 
lançamento do Indicador de Expectativas 
de Inflação, ocorrido no dia 16 de 
Dezembro de 2019 no Museu da Moeda. 

Graças a vossa colaboração e participação 
nesta iniciativa, aperfeiçoámos os nossos 
instrumentos de previsão da taxa de 
inflação”, disse.

De acordo com o vice-governador 
do BNA, Tiago Dias, com a experiência 
acumulada ao longo deste período, e 
tendo em conta o processo preparatório 
para a adopção do regime de metas 
de inflação, o banco central decidiu 
alargar o âmbito deste indicador, com 
a introdução de duas novas variáveis 
macroeconómicas (a taxa de câmbio 
e a taxa de crescimento real do PIB), 
passando assim a designar-se por 
Indicadores de Expectativas de Mercado.

Lembrou que nos termos da 
Constituição da República e da Lei, o 
Banco Nacional de Angola tem como 
principal missão, garantir a estabilidade 

ontem, para fora de Luanda, a base 
de instituições participantes na recolha 
de inquéritos sobre as expectativas da 
inflação.

Este passo visa permitir que fora 
da capital do país venham também as 
perspectivas sobre o comportamento dos 
preços e da economia no geral, de acordo 
com o director Joel Futi.

"Estivemos aqui num workshop, onde 
convidamos várias instituições, desde 
as de Ensino Superior, banca, seguros e 
operadores da cadeia alimentar. O grande 
objectivo era apresentar as alterações 
propostas, na qualidade de parceiros 
do inquérito sobre os indicadores de 
expectativas de inflação, as melhorias que 
fizemos, porque, como sabe, há quatro 
anos, quando lançámos esta iniciativa, 
recolhia-se apenas a expectativa com 
a inflação, num período até três meses. 
Com a experiência adquirida e tendo 
em conta o contacto com outros bancos 
centrais, decidimos alargar a cobertura”, 
disse.

Segundo Joel Futi, a análise da inflação 
exige a observação de outras variáveis, 
como é o caso da taxa de câmbio, pois a 
economia é ainda importadora e a fonte 
de entrada de divisas é exportação de 
petróleo bruto, o que faz com que a taxa de 
câmbio seja uma variável com um repasse 
significativo sobre a taxa de inflação.

"Havia a necessidade de trazer 
o câmbio para o nosso indicador de 
expectativa de inflação. Passamos a ter 
um inquérito para a taxa de câmbio e, por 
último, a própria dinâmica da economia, 
o seu crescimento em termos reais, aqui 
falámos do PIB, que também trouxemos 
e passa a ser outras das variáveis 
introduzidas, a partir do primeiro dia do 
mês de Março”, esclareceu.

CINVESTEC aprova alargamento da 
base de expectativas

O director do Centro de Investigação 
Económica da Universidade Lusíada 
(Cinvestec), Heitor Carvalho, disse, 
recentemente, em Luanda, no final 
do "Workshop sobre Indicadores de 
Expectativas de Mercado”, realizado pelo 
BNA,    que o instrumento de medição 
das expectativas de alguns agentes 
dos mercados é muito útil e que todas 
as economias do mercado assim como 
os bancos centrais usam-se do mesmo 
para  antecipar e tomar medidas.

Heitor Carvalho    comentou ser 
pretensão das autoridades, com a 
adopção deste modelo, tentar antecipar 
a taxa de inflação, ou seja, saber antes 
de acontecer qual é a taxa adequada, 
que permite ao BNA    tomar medidas 
de antecipação e contrariar aquilo que 
prejudica o curso normal da taxa de 
inflação onde estas sejam mais efectivas.

(Jornal De Angola).

de preços na economia.
Lembrou ainda que os primeiros 

inquéritos lançados pelo Banco Nacional de 
Angola para a recolha das expectativas ou 
sentimentos dos agentes económicos em 
relação à taxa de inflação, apresentavam 
um horizonte de apenas três meses, e 
restringiam-se às instituições sediadas na 
província de Luanda.

"Com os novos inquéritos 
desenvolvidos recentemente, para além 
da introdução de novos indicadores (o 
indicador de expectativas da taxa de 
câmbio e o indicador de expectativas 
da taxa de crescimento real do PIB), há 
também um alargamento territorial e do 
horizonte temporal dos inquéritos, ou 
seja, os inquéritos de expectativas de 
mercado passam doravante a abarcar um 
período que vai até aos doze meses (com 
excepção do inquérito da taxa de câmbio, 
3 meses), e uma cobertura nacional”, 
apontou.

"Desluandização”
O Departamento de Estatística do 

Banco Nacional de Angola alargou, desde 
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O Brasil voltará a impor impostos sobre a gasolina e 
o etanol, que foram suspensos no ano passado pelo 
governo anterior, com o objectivo de melhorar as 
receitas e evitar um maior desequilíbrio fiscal, anunciou 
recentemente o Ministério das Finanças.

Bandeira de Brasil

Governo reintroduz impostos sobre gasolina e 
etanol

O Partido dos Trabalhadores (PT), 
que é liderado por Lula da Silva, opôs-
-se à reintrodução de impostos, ar-
gumentando que tal medida teria um 
impacto directo sobre as classes mais 
pobres.

Segundo o PT, o governo deveria 
rever primeiro as políticas da esta-
tal Petrobras, que fixa os preços dos 
combustíveis no mercado interno de 
acordo com as flutuações registadas 
nos mercados internacionais de petró-
leo bruto.

Embora as taxas a aplicar a estes 
dois combustíveis não tenham sido 
especificadas, o governo brasileiro ex-
plicou que a medida deverá permitir a 
cobrança de cerca de 28,8 mil milhões 
de reais (cerca de 5,5 mil milhões de 
euros) este ano, equivalente a cer-
ca de 1,5% do Produto Interno Bruto 

(PIB).
Os impostos sobre combustíveis ti-

nham sido suspensos em Maio do ano 
passado por uma decisão controversa 
do então presidente Jair Bolsonaro, 
que procurava ser reeleito.

A medida foi criticada na altura tan-
to pelo mercado como pela oposição, 
que a consideraram um movimento 
"populista" no período que antecedeu 
as eleições, embora Bolsonaro   justi-
ficasse a medida como uma forma de 
conter a inflação, na altura perto de 
10% ao ano.

Ao tomar posse em 01 de Janeiro, 
Lula da Silva prorrogou a suspensão 
dos impostos sobre os combustíveis, 
mas a delicada situação fiscal do país 
obrigou o Ministério das Finanças a 
rever a decisão.

As taxas a aplicar à gasolina e ao 
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etanol serão fixadas nos próximos 
dias, mas os impostos sobre o gasóleo 

De acordo com o Banco Central do Brasil, aquele país da 
América Latina fechou o mês de Janeiro com um excedente 
fiscal de 46,69 mil milhões de reais, menos 44,45% do que 
no mês homólogo de 2022.

INTERNACIONAL

"Caiu" excedente fiscal de Janeiro em 44,45%

O resultado primário, antes do 
pagamento de juros, registou um 
excedente de 99,01 mil milhões de 
reais, o que equivale a menos 2,74% em 
comparação com o primeiro mês do ano 
passado.

O fraco desempenho de Janeiro levou 
o país a acumular um défice de 497,802 
mil milhões de reais, equivalente a 5,02% 
do Produto Interno Bruto (PIB), nos 12 
meses que terminaram em Janeiro.

Em 2022, a maior economia da 
América Latina terminou o ano com um 
défice fiscal de 460,43 mil milhões de 
reais, equivalente a 4,68% do PIB.

Já o resultado primário do ano foi 
um excedente de 125,994 mil milhões 
de reais, equivalente a 1,28% do PIB, 
trazendo o país de volta a valores 
positivos depois de ter registado um 
défice em 2014-2021.

O excedente primário é o principal 
indicador utilizado no Brasil para medir 
a saúde das contas públicas e foi 
introduzido em 1999, quando o Governo 
começou a estabelecer objectivos de 
disciplina fiscal a fim de reduzir os custos 
dos empréstimos contraídos.

O controlo das contas públicas será 
um dos grandes desafios do Governo 
de Luiz Inácio Lula da Silva, que no 
seu primeiro ano de mandato planeia 
gastar mais em despesas sociais do 
que o permitido, numa decisão que não 
agradou ao mercado financeiro.

Para enfrentar o problema, o Governo 
apresentou recentemente um primeiro 
conjunto de medidas, que inclui o 
aumento dos impostos sobre grandes 
empresas e combustíveis, a divisão das 
dívidas fiscais e a redução da despesa 
pública.

e o gás de cozinha continuarão sus-
pensos.
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INTERNACIONAL

Um mês já se foi após o último comunicado da Agência 
Reguladora Multissectorial da Economia (ARME), que 
actualizava os preços máximos dos combustíveis no mês 
de Fevereiro, num aumento em 4,54%, devido a “alguma 
volatilidade” nas cotações do petróleo ‘Brent’ em Janeiro 
nos mercados internacionais.

Preços dos combustíveis voltam a sofrer
agravamento 

Desde a última quarta-feira (01), a 
gasolina e o gás butano estão mais ca-
ros, segundo a actualização da Agência 
Reguladora Multissectorial da Economia 
(ARME) daquele Estado. A taxa de Direito 
de Importação da Gasolina aumentou de 
10% para 20%.

 De acordo com a nova tabela de pre-
ços, divulgada pela ARME, a gasolina 
passou de 138,90 escudos/litro, no mês 
passado, para 143,10 escudos/litro du-
rante o mês de Março.

Isto porque, segundo a mesma fonte, 
a Lei n.º 16/X/2022, de 30 de Dezem-
bro, que aprova o Orçamento de Estado 
para o ano económico de 2023, aumenta 
a taxa de Direito de Importação (DI) de 
10% para 20%, mantendo, entretanto, os 
valores relativamente ao Fuel em 0% e a 
taxa do Imposto sobre o Consumo Espe-
cial (ICE) sobre o gasóleo e a gasolina em 
6$00 por litro.

O petróleo, por seu turno, baixa de 158 
para 151 esc/l, o gasóleo normal baixa 
para 134,90 esc/l, o gasóleo para electri-
cidade desce a 125,90 esc/l, assim como 
o gasóleo marinho que fica a 105,30 esc/l; 
Fuel 380 a 95,40 esc/Kg e Fuel 180 a 

Gasolina e gás butano mais caros desde o primeiro dia de Março
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99,10 esc/Kg. O gás butano também sofre um au-
mento e passa a ser 
vendido a granel por 
162,90 esc/Kg. Desta 
forma, as garrafas de 
3KG passam a custar 
464,00 escudos; as de 
6Kg, 978 escudos; as 
12,5 Kg, 2037 escudos 
e as 55 Kg 8961,00 es-
cudos.

No mercado interno, 
diz a ARME, os preços 
do Butano, da Gasolina 
e do Fuelóleo 380 au-
mentaram em 5,85%, 
3,02% e 1,06%, res-
pectivamente.

Por outro lado, os 
preços do Petróleo, do 
Gasóleo Normal, do 
Gasóleo Electricidade, 
do Gasóleo Marinho 
e do Fuelóleo 180 di-
minuíram em 4,18%, 
5,60%, 5,90%, 6,07% 
e 0,30%, respectiva-
mente.

Tudo somado, cor-
responde a um decrés-
cimo médio dos pre-
ços dos combustíveis 
de 1,51%. Os novos 
preços máximos de 
venda ao consumidor 
final dos combustíveis 
regulados entraram em 
vigor desde o primeiro 
dia do mês em curso. 
(A Nação)

O gás butano também sofre um 
aumento e passa a ser vendido 
a granel por 162,90 esc/Kg. 
Desta forma, as garrafas de 3KG 
passam a custar 464,00 escudos; 
as de 6Kg, 978 escudos; as 12,5 
Kg, 2037 escudos e as 55 Kg 
8961,00 escudos.

“


