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BVM E O FINANCIAMENTO AO MERCADO CAFÉ: UM MERCADO ATRACTIVO

NOVOS SALÁRIOS MÍNIMOS NO PAÍS

Magros e “engolidos” pela 
inflação

LOUREIRO E O RISCO DE SUBSIDIAR TUDO
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Moçambique pode ser referência no mercado 
do café, defende a Agrotur, uma empresa 
que produz a commoditie em Sussundenga, 
província de Manica

A Bolsa de Valores de Moçambique 
financiou a economia nacional em mais de 
USD 3.500 milhões no primeiro trimestre 
de 2022.

vai 
colapsar”

“O Estado 
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NOVOS SALÁRIOS MÍNIMOS

Mexidas sem efeito na vida do trabalhador
O Conselho de Ministros anunciou, na última terça-feira, 
26 de Abril, os novos salários mínimos em Moçambique. 
Tratou-se, uma vez mais, de aumentos insignificantes e sem 
efeito nenhum na vida do trabalhador mais desfavorecido, 
o que ainda piora com a galopante subida dos preços de 
quase todos os produtos.

Confirmou-se a expectativa e gorou-se 
a vontade de milhares de trabalhadores 
moçambicanos. Os novos salários mínimos 
anunciados esta semana pelo Governo 
prometem manter a precariedade de 
sempre, dado que pouca ou nenhuma 
diferença farão, pelo menos nas classes 
trabalhadoras que se encontram na base da 
pirâmide salarial.

O sector 1, constituído pela agricultura, 
caça e silvicultura, registou um aumento de 
7,6%, passando o salário mínimo de 4.829 
meticais para 5.200 meticais. Imediatamente 
abaixo está o sector 5, constituído por 
electricidade, gás e água, com uma subida 
de 7.2%, passando a ser 8.900 meticais.

Por sua vez, as actividades do sector 
8, nomeadamente serviços financeiros, 
registaram uma subida de 6.9%, passando 
a ter como salário mínimo 14.340 meticais. 
A margem é similar a do subsector das 
micro-finanças e micro-seguros, mas, neste 

Filimão   Suaze, porta-voz do Conselho de Ministros

Alexandre Munguambe, secretário-geral da OTM-CS

DESTAQUE

Texto: Dossier Económico
caso, o salário mínimo fixa-se nos 12,741 
meticais.

No sector 6, o da indústria da construção 
civil, as grandes empresas registaram um 
aumento de 4.78%, situando-se nos 9.325 
meticais, enquanto as Pequenas e Médias 
Empresas verificaram uma variação de 
4.4%, situando-se agora nos 7,566 meticais

Por seu turno, o sector 2, o da pesca 
industrial e semi-industrial, registou um 
aumento salarial de 4.5%, firmando-se nos 
5 820 meticais.

A indústria transformadora, que integra o 
sector 4, observou um acréscimo de 6.6%, 
passando o salário mínimo a ser 7 450 
meticais.

Aumentos engolidos pela inflação
Os aumentos anunciados pelo 

Governo, e que de acordo com o porta-
voz do Conselho de Ministros, Filimão 
Suaze, reflectem “o momento económico 
e social que o país atravessa”, são 
ínfimos e nenhum efeito terão na vida dos 
moçambicanos, sobretudo num contexto de 
subida galopante dos preços dos produtos 
básicos, fortemente influenciado pela 

subida do custo dos combustíveis.
A situação poderá piorar, segundo 

alerta a Forbes África Lusófona, citando 
uma projecção da Oxford Economics 
Africa. “A República de Moçambique deve 

fechar este ano a registar uma inflação de 
9%, contrariamente aos anteriores 7,3% 
previstos”.

A ajudar no aumento da inflação 
está, segundo a consultora de serviços 
financeiros, a subida dos preços dos 
combustíveis e dos alimentos, escreve 
a Forbes, que, mais adiante, e citando 
novamente o Oxford Economics Africa, 
refere que “o fortalecimento da taxa de 
câmbio, por si só, não será suficiente 
para compensar o impacto dos recentes 
aumentos dos combustíveis a nível global 
e dos bens alimentares nos preços ao 
consumidor, por isso vamos rever a nossa 
previsão de inflação média para 2022, de 
7,3% para perto de 9%”.

 
OTM-CS quer 30 mil

A Organização dos Trabalhadores 
Moçambicanos – Central Sindical (OTM-
CS) levou à mesa das negociações com o 
Governo e sector privado uma proposta de 
30 mil meticais, considerando ser este o 
valor justo para fazer face ao aumento dos 
preços dos produtos básicos.

Segundo o secretário-geral da OTM-CS, 
Alexandre Munguambe, os 30 mil meticais 
por cada família surgem do cálculo feito 
pela organização que lidera, sobretudo 
dos preços dos produtos de primeira 
necessidade, nomeadamente o óleo, arroz, 
feijão, cebola, batata, entre outros.

A proposta, como se vê, nem foi levada 
a sério, o que indigna os sindicalistas. "Isso 
nos preocupa bastante, porque a maior 
parte das pessoas no país recebe salários 
mínimos", disse Alexandre Munguambe.
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LOUREIRO DIZ QUE TEMOS DE PARAR DE SUBSIDIAR TUDO

“Subsídios vão  levar-nos ao colapso”
O município de Boane celebrou, no dia 25 de Abril, o 35.º 
aniversário de elevação à categoria de vila, pretexto para 
o Dossier Económico entrevistar o respectivo edil, Jacinto 
Loureiro. A conversa girou em torno do crescimento 
da autarquia, mas não deixou de tocar naquilo que, na 
perspectiva de Loureiro, faz da nossa economia “não 
real”: os subsídios. O governante entende que o Estado 
deve, paulatinamente, parar de “subsidiar tudo”, sob pena 
de entrar em colapso. “Isto um dia vai romper”, alerta 
Loureiro, que continua a ter grandes ambições para Boane.

Dossier Económico (DE): Senhor 
presidente, como foi o início da vossa 
governação no município de Boane, na 
altura, praticamente sem fundos?

Jacinto Loureiro (JL): Ao iniciarmos 
a nossa governação municipal, há oito 
anos, de facto, encontrámos um Boane de 
bolsos vazios, sem nenhuma organização 
financeira nem de colecta de receitas. De 
imediato, fomos buscar modelos noutros 
municípios que já se encontravam à frente, 

como é o caso do município de Maputo. 
Fomos buscar alguns especialistas, fizemos 
as nossas posturas e sempre pensando 
nesse grande pilar que são as receitas, 
porque sem elas não fazes absolutamente 
nada. Temos um cadastro que foi financiado 
pelo Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD), no qual incluímos 
empresas que já existiam e registamos 
automaticamente todos os que vierem a 
surgir. A partir da altura em que se pede 
DUAT, processa-se o cadastrado e, a partir 
desse momento, passa a pagar todas as 
taxas inerentes àquele espaço.

DE: Como avalia o nível de 

Organização do comércio: aposta ganha

Jacinto Loureiro, primeiro edil da historia de Boane

DESTAQUE

contribuição dos munícipes e empresas 
depois de realizado o cadastro?

JL: O cadastro dá-nos uma certa 

• Continua na Pag 6
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autonomia naquilo que é o controlo do que 
se tem vindo a cobrar. É certo que estamos 
num meio rural e isso nos dificulta bastante, 
porque a parte rural apenas consome e 
não contribui, mas estamos num programa 
de sensibilização das populações para que 
criem o hábito de pagar os seus impostos. 
Viemos de uma tradição socialista, em que 
o Governo cobria absolutamente tudo, e não 
se pagava nada. Isso parece que moldou 
erradamente os nossos munícipes, que 
questionam, por exemplo, porque é que 
devem pagar o Imposto Pessoal Autárquico 
(IPA). Quando me dirijo à população e digo 
que temos que pagar taxas, tenho que 
explicar o que é o Imposto Predial Autárquico 
(IPRA). A primeira pergunta que me fazem é 
se eu lhes ajudei a construir a casa e por que 
é que têm que pagar o aluguer da própria 
casa. Entendem este imposto como se 
fosse um arrendamento. Efectivamente, isso 
nos mostra que estamos longe de entender 
como se move a economia de um município, 
e o próprio munícipe deve entender isso, 
em primeiro lugar, para depois fazermos 
as cobranças. Mas mesmo neste cenário 
de um município rural e pouco informado, 
estamos a fazer um trabalho, sobretudo 
naqueles bairros que têm uma classe social 
que já compreende estas obrigações, como 
é o caso de Campoane, Belo Horizonte, 
Picoco. Estamos a cobrar e saímos do zero 
para 50 milhões de meticais, o que já cobre 
praticamente todas as despesas correntes.

“Com 150 milhões de meticais, seríamos 
sustentáveis”

DE: Numa escala, em que nível situaria 
o grau de cobrança de receitas no 
município?

JL: Eu penso que estamos a 30% 
daquilo que é o desejo do município. Se 
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EDITORIAL
Abandonados pelo sistema

Nas grandes lições sobre 
altruísmo e solidariedade, há 
uma frase que se tornou um 
símbolo: não há ninguém 
que seja tão pobre ao ponto 
de nada ter para dar, e não 
há ninguém que seja tão rico 
de tal modo que nada tenha 
a receber.
Em termos precisos, a 
máxima visa demonstrar 
q u e  t o d o s  s ã o 
importantes na sociedade, 
i n d e p e n d e n t e m e n t e 
da classe social da qual 
possam fazer parte. Ao 
mesmo tempo, revela-nos 
a importância de viver em 
comunhão.
Muitos são, porém, aqueles 
que, mesmo conhecendo 
esta realidade, continuam 
a primar pelo egoísmo, 
r e c l a m a n d o  a p e n a s 
para si aquilo que devia 
e podia ser dividido por 
muitos. Entre eles estão 
as nossas elites políticas e 
económicas, que, no início 
desta semana, voltaram 
a decretar incrementos 
salariais verdadeiramente 
i n s u l t u o s o s  p a r a 
o s  t r a b a l h a d o r e s 
moçambicanos.
Outra vez, a Covid-19 foi 
invocada para legitimar 
tamanho sacrilégio, mas 
também o terrorismo em 
Cabo Delgado e os desastres 
naturais entram na salada 
argumentativa. Há que 
reconhecer que estes três 
fenómenos têm estado a 
dilacerar o nosso tecido 
económico, mas o povo 
moçambicano tem razões 
de sobra para acreditar que 

as verdadeiras razões dos 
baixos salários são outras 
e prendem-se com a lógica 
da segregação de classes, 
que permite, por seu turno, 
a perpétua subjugação dos 
mais pobres.
Na lógica da acumulação 
primitiva da riqueza, típica 
do capitalismo selvagem, os 
direitos laborais, como é o 
caso de salários condignos 
e condizentes com o nível 
do trabalho realizado, são 
vistos como um obstáculo a 
ser removido a todo o custo.
Acreditam os donos do 
capital que esta é a forma 
mais rápida de multiplicar 
os lucros e que oferecer as 
devidas condições aos seus 
trabalhadores é desperdiçar 
dinheiro.  É uma ideia 
equivocada, porquanto está 
cientificamente provado que 
um trabalhador satisfeito 
produz muito para a entidade 
empregadora, porventura o 
dobro ou triplo do que se 
investe.
Quer o Estado, quer o 
sector privado refugiam-se 
na má situação económica 
do país para justificar os 
baixos salários, como se o 
crescimento da economia 
não fosse, também, reflexo 
do poder de compra das 
pessoas. É que quem tem 
mais geralmente gasta mais, 
e exemplos são abundantes.
Na vila de Palma, por exemplo, 
assistiu-se nos últimos anos 
– pelo menos até à ocorrência 
do ataque de 24 de Março 
de 2021 – ao crescimento 
de diversos ramos de 
negócios, justamente por 

causa da chegada, em 
massa, de trabalhadores das 
empresas responsáveis pela 
exploração do Gás Natural 
Liquefeito.
Porque recebem bons 
salários, estes trabalhadores 
levaram para a então pacata 
vila uma cultura de consumo 
di ferente  da habi tual . 
Com o seu alto poder de 
compra ,  d inamizaram 
a  p e q u e n a  e c o n o m i a 
local  e impulsionaram 
v á r i o s  p r o j e c t o s  d o s 
empreendedores baseados 
naquela região.
F e i t a s  a s  c o n t a s ,  o 
Estado e o próprio sector 
privado beneficiaram-se 
directamente disso.  O 
primeiro porque passou a 
cobrar mais receitas – vale 
lembrar que os impostos 
são também cobrados em 
função dos rendimentos -, 
e o segundo porque, com 
o aumento do poder de 
compra dos cidadãos, viu 
seus negócios fluírem mais 
e melhor.
As mesmas dinâmicas são 
constatáveis em alguns dos 
grandes destinos turísticos 
do país, como são os casos 
de Bilene ou Ponta do 
Ouro, exactamente porque 
recebem, com frequência, 
pessoas com poder de 
compra  re la t ivamente 
elevado. Posto isto, parece-
nos claro que o crescimento 
da economia passa também 
pelo crescimento salarial. 
Negar salários condignos aos 
trabalhadores é, em parte, 
travar o desenvolvimento.
serodiotouo@gmail.com

PROPRIEDADE DA 
S.T. PROJECTOS E 

COMUNICAÇÃO, LDA
ADMINISTRAÇÃO : 

Gabriel Muchanga
Registo N° 19/GABINFO-DEC/2012 
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conseguirmos chegar a 150 milhões de 
meticais, que é a nossa grande meta, 
seremos um município totalmente autónomo 
em termos de receitas para sustentabilidade. 
Hoje já somos quase auto-sustentáveis 
nas despesas correntes, mas não somos 
sustentáveis no investimento, o investimento 
ainda vem do Estado.

  DE: E como faz o município para 
suprir este défice?

JL: O que nós fizemos é um estudo 
sobre a real potencialidade que o município 
tem, e é fácil, pois sabemos quantas casas 
o município tem, quanta população o 
município tem. É preciso agora encontrar 
o caminho e mecanismos para ir buscar. 
Temos a projecção de 150 milhões e não 
estamos a falar de um número abstracto, 
estamos a ver como um potencial que o 
município nos pode trazer. Sabemos qual é 
o leque de residências que temos e, neste 
leque de residências, nem 10% pagam o 
IPRA. Imagine se conseguirmos chegar aos 
70%, já teríamos os nossos 150 milhões. 
Seríamos um município com independência 
financeira total.

“Isto um dia vai romper”
DE: O que gera mais receitas e, por 

consequência, mais impacto do ponto de 
vista económico em Boane?

JL: Primeiro é este comércio que 
existe. É pequeno, mas é um comércio 

Boane ganham novo brilho com a organização dos comércio informal

que nós estamos a saber capitalizar. Esta 
transformação do sector informal para o 
sector formal; saber buscar estes milhares 
de negociantes e dar um passo para que 
sejam eles a transformar Boane. Eles 
hoje compreendem isso, aqueles que nós 
tiramos das ruas hoje agradecem. Por outro 
lado, organizamos a nossa vila, temos ruas 
com passeios e, cada vez mais, estamos a 
receber novos pedidos para investimento 
em Boane, coisa que não víamos. Boane 
era vista, há oito anos, como um lugar de 
pouco investimento, para classe baixa, 
para mercado informal, hoje já se vê Boane 
com outros olhos, já começam a aparecer 
projectos de hotéis, começam a aparecer 
outros investimentos que antes não vinham.

DE: Na sua opinião, o que deve ser feito 
para incrementar o nível de arrecadação de 
receitas, não só aqui, mas também noutras 
latitudes do país?

JL: Não sei como dizer isso, porque 
não sou economista, mas neste momento 
o Estado está a subsidiar tudo, e um dia 
vamos entrar em colapso. Isto um dia 
vai romper, um dia não vamos conseguir 
subsidiar, e nem a população, que está 
acostumada com estes subsídios, vamos 
conseguir sustentar. Então estamos numa 
economia viciada, efectivamente não é uma 
economia de puro mercado, e isto nos traz 
um problema. Estamos a subsidiar o pão, 
estamos a subsidiar o combustível, estamos 
a subsidiar praticamente tudo, nós estamos 
a criar um Estado não real, uma situação 

económica não real.
DE: Qual é a melhor saída?
  JL: Gradualmente, tem que se acabar 

com os subsídios e termos um país 
efectivamente real. Eu creio que grande 
parte do Orçamento do Estado é para 
estes subsídios. Então não vamos crescer. 
Estamos a alimentar efectivamente lacunas 
que deviam ser alimentadas pela produção. 
Efectivamente, temos que produzir mais, 
temos que ter uma economia, mas tem que 
ser uma economia real. O cidadão tem de 
pagar aquilo que consome, senão teremos 
cidadãos que não têm capacidade de estar 
na cidade.

 
Boane virar Nelspruit? Num horizonte de 

30 a 50 anos
DE: O senhor presidente fez várias 

promessas e manifestou o interesse 
de transformar Boane em Nelspruit. 
Economicamente, é possível isso? Ou 
seja, continua a ter esse sonho?

JL: Primeiro, esclarecer como aparece 
a questão de eu ter dito Nelspruit. Foi um 
colega vosso (jornalista) que me fez a 
pergunta, na altura, sobre se o município 
poderia manter esse verde num momento 
em que tem uma avalanche de pedidos para 
a construção. Disse-lhe que a nossa ideia 
é manter o verde nas zonas agrícolas. E 
dei o exemplo de Nelspruit para dar a ideia 
de que é possível criar cidades bastante 
harmoniosas e desenvolver agricultura 
integrada. Mas, buscando essa comparação, 

digo perfeitamente que sim, mas o problema 
é o horizonte de tempo, porque o sonho 
tem que ser alimentado com um bom 
planeamento e é o que estamos a fazer. 
A cidade de Boane é para albergar cerca 
de 30 mil residências e as mesmas, com 
todas as infra-estruturas de electricidade 
e até espaços para a Fórmula 1, estão lá 
projectados. Até espaço para campos de 
golfe, áreas industriais, estão lá projectados. 
Num horizonte de uns 30 a 50 anos, creio 
que, agregadas as transformações e 
reformas que estamos a fazer, porquê não 
Boane vir a ser uma Nelspruit!

 
Não combatemos o sector informal
DF: Senhor presidente, o 

sector informal é primordial para 
o desenvolvimento ou para a 
sustentabilidade de qualquer autarquia, 
cidade ou região. Pode falar de como 
está estruturado o sector informal neste 
município?

JL: O sector informal é importante para 
qualquer economia, sobretudo a nossa, 
que efectivamente tem uma população que 
ainda não se consegue inserir no mercado 
formal. Temos uma grande percentagem 
de pessoas que não conseguem um 
emprego formal e, por via disso, optam pelo 
mercado informal. Por causa das guerras, a 
evasão que houve do rural para arredores 
das cidades criou um grande número de 
actores do sector informal. Isto é um facto 
e nós temos que aprender a conviver com 
ele. O grande problema do sector informal 
não é o facto de ser sector informal ou não. 
Para nós, a questão é dos mercados fora 
dos padrões. Muitas pessoas dizem para 
combatermos o sector informal, mas eu digo-
lhes que o que combatemos é o mercado 
em locais inapropriados. É isso que Boane 
está a fazer, e o grande exemplo disso é o 
mercado que fizemos. Quando entrámos, 
há oito anos, o município era conhecido 
como grande mercado de rua. Lembro-
me da vez que passei com um espanhol 
que referiu nunca ter visto uma vila assim. 
Perguntei: ‘assim como?’ E ele falou de um 
grande mercado com uma estrada no meio. 
Na altura, ele identificou exactamente aquilo 
que era o nosso mercado, uma desordem 
total. Tiramos mais de mil e quinhentas 
barracas que estavam desordenadas.

 DF: Nós acompanhamos o trabalho de 
organização dos vendedores informais, e 
não houve muita luta, como muitas vezes 
acontece. Como foi feito este trabalho e 
que experiência pode transmitir a outras 
edilidades?

JL: Primeiro, é preciso ter a consciência 
de que este é um grande parceiro económico 
para o município. São os que alimentam a 
economia local. Temos que ter a consciência 
de que Boane é o centro do comércio desta 
zona da província. Quem vem da Moamba 
comercializa em Boane, quem vem de 
Namaacha, Matutuine vem fazer comércio 
em Boane. É preciso capitalizar isso em prol 
do próprio município. Como disse no início, 
a organização faz-se tendo a consciência 
de que estamos a lidar com pessoas e 
temos de as fazer entender que queremos 

• Continua na Pag 7
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• Continuação da Pag 7
enquadrá-los numa organização que vai 
dar mais-valias. Eu costumo perguntar aos 
nossos vereadores: ‘se fosse a tua mãe, tu 
terias força de atirá-la para o zero, para o 
nada, a ponto de desgraçar a vida daquela 
senhora que fez a sua universidade?”.

DE: Mas o que foi feito para a evitar 
a resistência a que se assiste noutros 
municípios?

JL: O que fomos fazendo foi dar opções 
de negócios de uma forma organizada, até 
que as pessoas se pudessem empoderar, 
de forma a saírem do pequeno negócio 
para o de outro escalão. O exemplo disso 
é o mercado que está ao longo da estrada, 
aquelas mães vendiam ao longo da estrada, 
e conversamos com elas, dizendo-lhes: 
‘olha, vamos para um sítio melhor’. A 
resistência foi enorme, mas quando fizemos 
um mercado condigno, com água, energia, 
casas de banho, espelhos nas casas de 
banho, aquilo criou uma auto-estima. Elas 
foram para um sítio em que se sentiam 
muito melhor enquadradas do que na 
estrada. No momento da retirada, tivemos 
uma estratégia. Um dia, certa senhora veio a 
chorar até mim e pediu-me desculpas, disse 
que me tinha insultado muito: ‘disse-lhe 
muita coisa, desejei-lhe mal, mas hoje estou 
muito feliz”. E eu disse-lhe: ‘já passou’. Hoje, 
ela está a pagar taxas e a contribuir para a 
economia. Assim tem sido os dias de celebração da vila
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14 servidores públicos investigados pela
justiça

O Gabinete Provincial de Combate à Corrupção em 
Inhambane tramitou, durante o primeiro trimestre do 
presente ano, cerca de 28 processos, contra 20 no 
igual período do ano passado, o que corresponde a um 
aumento de 40%. Os processos envolvem 14 servidores 
públicos acusados de prática de vários tipos legais de 
crimes, com destaque para o peculato, corrupção activa e 
passiva, e abuso de cargo e funções. Ainda no período em 
análise, foram recuperados valores monetários na ordem 
de 1.845,297,43 meticais, contra 189.252 meticais no igual 
período do ano anterior.

Segundo a porta-voz do Gabinete 
Provincial de Combate à Corrupção, em 
Inhambane, Kátia Mussá, este aumento 
deveu-se à confiança que os cidadãos 
depositam nos órgãos de administração 
de justiça, em particular, no Gabinete 

A sobrefacturação é uma das tácticas mais usadas para delapidar o Estado

Provincial de Combate à Corrupção. 
"Destes processos tramitados, 12 

já transitaram no ano de 2021, contra 
oito processos do igual período do ano 
anterior. Findaram, no presente trimestre, 
nove processos, todos por acusação. 
Transitaram para o segundo trimestre do 
ano 2022 19 processos, contra 11 do igual 
período de 2021", detalhou Kátia Mussá.

No que concerne ao perfil dos 
arguidos, a responsável deu conta do 
envolvimento de engenheiros civis, 

docentes, técnicos de serviços, técnicos 
superiores da Administração Pública, 
um chefe de localidade, um membro da 
Polícia da República de Moçambique 
(PRM), um militar, um automobilista, 
um instrutor de veículos, um chefe de 
recursos humanos, um contabilista e um 

DESTAQUE

O Gabinete Provincial de 
Combate à Corrupção garante 
estar empenhado no combate à 
práticas lesivas aos cofres do 
Estado em todos os sectores, 
incluindo na própria máquina da 
justiça

“

CORRUPÇÃO MINA O DESENVOLVIMENTO EM INHAMBANE

Texto: Anastácio Chirrute, 
em Inhambane

trabalhador autónomo. 
"Não tivemos detidos, quer em 

flagrante delito, quer fora de flagrante 
delito. No que diz respeito aos crimes mais 
frequentes nos processos que o Gabinete 
tramitou, no primeiro trimestre deste ano, 
o destaque vai para a corrupção activa e 
passiva, em número de seis casos, abuso 
de cargo e função, peculato e tráfico de 
influências”, explicou.

Melhora o desempenho na 
recuperação de activos 

Como resultado do trabalho 
desenvolvido pelo Gabinete Provincial 
de Combate à Corrupção, foi possível a 
recuperação de valores monetários na 
ordem de um milhão, oitocentos quarenta 
e cinco mil, duzentos e noventa e sete, 
e quarenta e três meticais (1.845,297,43 
MZN), contra cento e oitenta nove mil 
e duzentos cinquenta e dois meticais 
(189.252 MZN) no igual período de 2021. 

O Gabinete Provincial de Combate à 
Corrupção garante estar empenhado no 
combate às práticas lesivas aos cofres do 
Estado em todos os sectores, incluindo na 
própria máquina da justiça. A prova disso 
é o processo 7/21, que envolve oficiais 
de justiça e do Tribunal Provincial de 
Inhambane. De acordo com a porta-voz, 
Kátia Mussá, o mesmo tem a audiência 
preliminar marcada para o próximo dia 20 
de Abril.

De referir que este não é o primeiro 
caso em que servidores públicos são 
investigados por se envolverem em casos 
de corrupção ou desvio de valores do 
erário público nesta parcela do país, daí 
que o Gabinete Provincial de Combate à 
Corrupção está a levar a cabo campanhas 
de sensibilização envolvendo funcionários 
públicos a vários níveis. 
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Ineficácia do BAU trama utentes
Os Balcões de Atendimento Único, conhecidos pela sigla 
BAU, voltam a ser notícia pelas piores razões. Concebidos 
para flexibilizarem a prestação de serviços aos utentes, 
estes balcões têm se revelado, ao longo do tempo, 
ineficientes e ineficazes, comprometendo a sobrevivência 
de singulares e empresas.

“Os Balcões de Atendimento 
Único são unidades concentradas de 
prestação de serviços públicos, onde 
o cidadão, em geral, se beneficia de 
vários serviços, obtendo respostas 
às suas preocupações, dentro dos 
prazos estabelecidos”. É desta forma 
que o Governo descreve o BAU, 
que presta os seguintes serviços: 
emissão de alvarás para comércio 
a grosso e a retalho e prestação 
de serviços; emissão de alvarás 
para empresas de dimensão micro, 
pequena e média e ainda   o registo 
de importação e exportação.

No entanto, a celeridade 
idealizada está longe de ser uma 
realidade, atendendo e considerando 
a quantidade de queixas de cidadãos 
que procuram proceder ao registo 
de suas iniciativas. Na cidade de 
Maputo, por exemplo, o sistema 
anda com problemas há quase um 
mês, o que compromete a emissão 
de documentos indispensáveias no 
processo de registo de empresas e 
outras entidades.

Dossier Económico sabe que um 
documento como alvará chega a 
demorar cerca de duas semanas, o 
mesmo acontecendo com o Número 
Único de Identificação Tributária 
(NUIT) das empresas, o que leva a 
que os utentes sintam saudades da 
era analógica, quando era possível 
ter tais documentos em muito menos 
tempo.

Não é para menos. De acordo com 
alguns utentes ouvidos pelo Dossier 
Económico, a situação está a minar 
planos já há muito delineados e, 
em certos casos, até ameaça a 
sustentabilidade de alguns negócios. 
“Não consigo registar a empresa de 
um cliente há mais de três semanas, 
e já parece que não sou sério”, 
lamentou um utente.

Outra fonte fez saber que o 
assunto é já do conhecimento do 
Ministério da Indústria e Comércio, A situação é transversal aos BAUs de todo o país

que há poucos dias terá visitado as 
instalações do BAU na cidade de 
Maputo. Mas refere a fonte que a 
visita foi praticamente um passeio. 
“Estiveram lá, mas não chegaram 
a mostrar preocupação com a 
situação”, confidenciou-nos.

Dossier Económico tentou 
entrar em contacto telefónico 
com responsáveis do BAU, mas 

as nossas chamadas não foram 
atendidas.

Situação reincidente 
No ano passado, o Dossier 

Económico denunciou a inoperância 
do BAU, e teve a oportunidade de 
conversar com   Antonieta Tembe, 
uma funcionária na Conservatória 
dos Registos das Entidades Legais 
(CREL) na cidade de Maputo.

Na altura, a mesma referiu que o 
problema não se registava apenas 
nas reservas de nomes, mas também 
nos próprios processos dos registos.

  “Estamos com problemas sérios 
de sistema, desde a penúltima vez 
que o Presidente da República 

DESTAQUE
PROBLEMAS DE SISTEMA SÃO FREQUENTES

Texto: Amad Canda

falou [no contexto do Estado de 
Emergência], quando se definiu que, 
na Função Pública, trabalha-se das 
8:00 horas às 14:00 horas”, explicou 
a funcionária, como forma de dar a 
entender que o problema resulta da 
sobrecarga da Internet.

“Uma parte das instituições do 
Governo está a usar a Internet da 
gov.net e, neste momento, está 
com uma demanda acima da sua 
capacidade”, reforçou outro técnico 
informático. Segundo a explicação 
do técnico, o cenário mudava a 
partir das 14:00 horas, quando os 
trabalhadores da Função Pública se 
retirivam dos postos de trabalho, de 
volta para casa.
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“Temos uma capitalização bolsista 
de cerca de 19%. Na África do Sul, 
a capitalização bolsista está acima 
de 300%, ou seja, a maior parte dos 
empresários sul-africanos, quando 
precisam de dinheiro para projectos 
de longo prazo, equipamentos, infra-
estruturas, inovação, produtos, bens 
e serviços, estes vão ao mercado de 
capitais”

“

DA BOLSA DE VALORES DE MOÇAMBIQUE

Financiamento à economia ultrapassa USD 3.500 
milhões no primeiro trimestre
A Bolsa de Valores de Moçambique (BVM) já financiou a 
economia nacional em mais de USD 3.500 milhões, sendo 
que 20% do valor foi direccionado aos empresários. Este 
dado foi apresentado pelo presidente da BVM, Salim 
Valá, durante a sua apresentação no Economic Briefing, 
evento organizado pela Confederação das Associações 
Económicas de Mçambique (CTA), na cidade da Beira.

O financiamento da bolsa é mais 
barato quando comparado com o da 
banca comercial, o que talvez ajude a 
atrair as empresas. Em contrapartida, 
estas devem reunir uma série de 
requisitos para se tornarem elegíveis, 
nomeadamente: contabilidade 
organizada e boa saúde financeira, 
mas, antes de mais, devem ser 
sociedades anónimas.

Salim Valá destacou a evolução 
positiva nos principais indicadores 
bolsistas no primeiro trimestre de 
2022, reconhecendo, no entanto, que 

esperava mais. “O volume de negócio 
aumentou em 148%, o índice de 
liquidez também aumentou em 115%, 
o financiamento à economia também 
em 24.6%”.

Ao nível de realizações, disse ter 
havido uma tendência positiva de 
grande parte dos indicadores, sendo 
que, na área de financiamento, foi 
registado um aumento em 1%. O 
mesmo não se pode dizer, porém, do 
nível de capitalização bolsista, que 
sofreu uma redução significativa.

“A Bolsa de Valores é um 
mercado organizado, estruturado e 
transparente. Quando há aumento, 
transmitimos a informação e quando 
não há também reconhecemos que as 

Salim Valá – presidente da Bolsa de Valores de Moçambique

DESTAQUE

coisas não estão bem”, afirmou Valá, 
que quer ver o mercado bolsista a 
crescer, à semelhança do que sucede, 
por exemplo, na África do Sul.

Texto: Quelto Janeiro

“[Em Moçambique], temos uma 
capitalização bolsista de cerca de 
19%. Na África do Sul, a capitalização 
bolsista está acima de 300%, ou 
seja, a maior parte dos empresários 
sul-africanos, quando precisam 
de dinheiro para projectos de 
longo prazo, equipamentos, infra-
estruturas, inovação, produtos, 
bens e serviços vão ao mercado de 
capitais”, disse.

Prevalecem incertezas na economia

Depois de anos de recessão, a 
economia moçambicana começa a 
dar sinais de recuperação, mas Salim 
Valá alerta para o facto de continuar 
a haver fragilidades, dado que os 
efeitos da Covid-19 ainda se fazem 
sentir. Não obstante, o levantamento 
das medidas restritivas, abrindo 
espaço para a retoma em pleno das 
actividades económicas, “ainda 
teremos algumas sequelas da 
pandemia e problemas de fragilidades 
estruturais”, disse.

O presidente da BVM disse, 
igualmente, que podem prevalecer 
incertezas na economia, devido ao 
conflito entre Rússia e Ucrânia, que, 
de certa forma, afecta a economia de 
Moçambique. -  “Quanto mais tempo 
durar o conflito, provavelmente 
poderá fustigar a nossa economia”, 
alertou.
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uma quota igual ou superior a 30 % e 
inferior a 50 % no mercado nacional 
de determinado bem ou serviço, ou 
numa parte substancial deste, desde 
que  o volume de negócios realizado 
individualmente, em Moçambique, 
no último exercício, por pelo menos  
duas das empresas que participam na 
operação de concentração, seja superior 
a 100 milhões de Meticais, líquidos 
dos impostos com estes directamente 
relacionados”.

A lei determina, igualmente, que, 
antes da apresentação do formulário, 
as entidades podem iniciar um 
procedimento de pré-notificação 
informal e confidencial, com vista a 
obter auxílio para o preenchimento do 
formulário de notificação e esclarecer as 
questões relevantes para a notificação, 
em particular, a necessidade e obrigação 
de notificar.

A ARC esclarece, no entanto, que 
o auxílio por si prestado em sede de 
procedimento de pré-notificação não 
implica, nem deve ser interpretado 
no sentido de qualquer tomada de 
posição da parte desta, relativamente à 
viabilidade da concentração.

Criação da ARC concorre para a 
melhoria do ambiente de negócios
A ARC é reconhecida como uma 

entidade imprescindível no processo 
de criação de um ambiente de negócios 
saudável e o seu papel foi vincado, há 
dias, pelo Presidente da República, 
Filipe Jacinto Nyusi, na mais importante 
reunião do sector privado.

“No que diz respeito à estrutura 
de mercado, foi operacionalizada a 
Autoridade Reguladora da Concorrência, 
instrumento eficaz no combate às 
concentrações oligopolistas”, disse 
Filipe Nyusi, tendo garantido que o 
Governo continuará a fazer esforços 
para a melhoria do ambiente de negócios 
em Moçambique.

Refira-se que a ARC é uma entidade 
de âmbito nacional, tal como as outras, 
mas o seu carácter transversal a 
diferencia das reguladoras sectoriais, 
- Autoridade Nacional de Educação 
Profissional; Instituto Ferro-Portuário 
de Moçambique; Instituto de Transporte 
Marítimo; entre outras - com as quais 
trabalha em estreita articulação.

As acções da ARC enquadram-se 
na prioridade II do Plano Quinquenal 
do Governo 2020-2024, que aponta 
a necessidade de “impulsionar o 
crescimento económico, a produtividade 
e a geração de emprego”, no seu 
objectivo estratégico II, que passa por 
“melhorar o ambiente de negócios no 

ARC reforça controlo das concentrações de 
empresas
As acções que configurem concentrações de empresas, 
embora não sejam, por si só, propriamente uma infracção, 
demandam grande atenção da Autoridade Reguladora da 
Concorrência (ARC), entidade criada para salvaguardar 
a livre e sã concorrência e, por consequência, o 
desenvolvimento sustentável da economia nacional.

As concentrações de empresas 
decorrem, à luz da legislação, da 
aquisição da totalidade ou da parte 
do capital social de uma empresa; de 
direitos de propriedade, de uso ou de 
fruição sobre a totalidade ou parte dos 
activos de uma empresa; e ainda dos 
direitos ou celebração de contratos que 
confiram uma influência preponderante 
na composição ou nas deliberações dos 
órgãos de uma empresa.

Não obstante, o facto de não 

Na CASP, Nyusi vincou a importância da ARC (foto CTA)

constituírem infracção, determinadas 
acções de concentração de empresas 
devem ser previamente comunicadas à 
Autoridade Reguladora da Concorrência, 
principalmente quando determinam 
uma quota de mercado ou volume de 
negócios ou facturação anual.

A comunicação à Autoridade 
Reguladora da Concorrência deve ser 
feita no prazo de sete dias úteis após a 
conclusão do acordo ou do projecto de 
aquisição que dá lugar à concentração.

Por sua vez, a quota de mercado, 
o volume de negócios ou a facturação 
anual, bem como os métodos de cálculo 
dos mesmos são determinados pelo 

Conselho de Ministros, sendo que 
podem ser determinados no geral ou por 
sectores de produção ou distribuição.

Critério de obrigação de 
comunicação

De acordo com a lei, as operações 
de concentração de empresas estão 
sujeitas à notificação prévia, mediante 
preenchimento de formulário, quando 
preencham uma das seguintes 
condições:

“[Quando] em consequência da sua 
realização se adquira, crie ou reforce 
uma quota igual ou superior a 50 % no 
mercado nacional de determinado bem 
ou serviço, ou numa parte substancial 
deste; [Quando] o conjunto das empresas 
que participam na concentração 
tenha realizado, em Moçambique, 
no último exercício, um volume de 
negócios superior a 900 milhões de 
meticais líquidos dos impostos com 
este directamente relacionados; ou 
[Quando] em consequência da sua 
realização se adquira, crie ou  reforce 
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Texto: Dossier Económico
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 PLANO DE FUNDO

As concentrações fazem com que o mercado seja controlado por poucos intervenientes (foto: pragmatismo político)

ARC centra a sua acção na pedagogia (foto: ARC)
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país”.
De resto, a missão da entidade é 

clara: “assegurar a aplicação das regras 
de promoção e defesa da concorrência 
nos sectores privado e público em 
Moçambique, tendo em vista o 
incremento da cultura da sã concorrência 
na economia, o funcionamento eficiente 
dos mercados, a afectação óptima dos 
recursos, a promoção da inovação 
e a protecção dos interesses dos 
consumidores”.

O Conselho de Administração da ARC, 
actualmente liderado por Iacumba Aiuba, 
nomeiado PCA em 2020, anualmente 
elabora o relatório de actividades 
e de exercício dos seus poderes e 
competências, bem como o balanço e 
contas, e submete ao  Governo, através 
do ministro que superintende a área da 
Indústria e Comércio, que, por sua vez, 
envia-o à Assembleia da República para 
o necessários escrutínio.

Na mesma senda, o Conselho 
de Administração deve comparecer 
perante a Comissão competente da 
Assembleia da República para audição 
sobre relatório de actividades, prestar 
informações ou esclarecimentos sobre 
as suas actividades ou questões de 
política de concorrência sempre que tal 
lhe for solicitado.



14 Abril de 2022 Dossier
conómico€€

CCM e AT capacitam empresários
A Câmara do Comércio de Moçambique (CCM), em 
parceria com a Autoridade Tributária de Moçambique 
(AT), realizou, na última quarta-feira, 27 de Abril, 
uma sessão de capacitação aos empresários e 
contabilistas nacionais em matérias de preços de 
transferência.

Estão nesta sala empresários e contabilistas de Maputo

“Temos muitos empresários e 
contabilistas, mas que não estão 
capacitados. Vimos na parceria 
com a AT uma forma de transmitir 
os conhecimentos da área para que 
consigam avaliar o seu prejuízo no 
final do mês”. Foi desta forma que a 
vice-presidente do Pelouro Fiscal e 
Aduaneiro da Câmara do Comércio 
de Moçambique (CCM) sintetizou 
o grande propósito da capacitação, 

que teve lugar numa das instâncias 
hoteleiras da capital moçambicana.

Este foi o segundo seminário 
sobre a matéria e, de acordo com 
Hélia dos Reis, registou uma adesão 
superior ao primeiro, o que, na sua 
perspectiva, explica-se pelo facto de 
os participantes terem já entendido o 
espírito da actividade. 

“Estamos a notar que vamos ter 
que fazer outros, porque a matéria 
não cabe num único seminário, dado 
que o tempo é curto”, disse dos Reis, 
vincando a importância dos seminários 
para a coesão da classe empresarial, 
por um lado, e para o combate à fuga 

NACIONAL
EM MATÉRIAS DE TRANSFERÊNCIA

ao fisco, por outro. 
A CCM, acrescentou a fonte, 

também aproveita estes encontros 
para influenciar as políticas públicas 
na área fiscal.

Texto: Arão Nualane
Fotos: Albino Mahumana

“São seminários em que também 
apresentamos as nossas propostas 
para que a AT reduza os impostos e as 
taxas. Também mostramos as nossas 
dificuldades no processo, para melhor 
gerirmos as nossas empresas”, disse.

Também inteveio na ocasião 
Fernando Robert, presidente da 
Comissão Executiva da CCM nas Áreas 
de Formação Profissional. Robert 

referiu que a instituição 
pretende “fortalecer o 
tecido empresarial com 
conhecimentos sólidos 
em termos de preços de 
transferência, que são 
actividades praticadas 
quando duas empresas ou 
duas pessoas contribuintes 
estão relacionadas e 
transferem bens e serviços 
com preços determinados 
dentro desta relação”.

Esses preços podem 
estar relacionados com a 
arrecadação do imposto, 
pelo que, de acordo com a 
fonte, torna-se mais pertinete 
discuti-los na actualidade, 
tendo em conta os desafios 
trazidos pelo “boom” dos 
recursos naturais em 
Moçambique.

“Temos muitas empresas 
multinacionais com impostos 
mais reduzidos nos seus 
países. Em Moçambique, 
procuram produzir e 
transferem as riquezas para 
os outros países”.

Fernando Robert espera, 
com este tipo seminários, 
que as empresas, assim 
como a AT, encontrem uma 
forma “fácil de acompanhar 
a evolução dos preços de 
transferências, que é uma 
temática nova no nosso 
país”.

“São seminários em que também 
apresentamos as nossas 
propostas, para que a AT reduza 
os impostos e as taxas, bem como 
mostrar as nossas dificuldades no 
processo, para melhor gerirmos 
as nossas empresas”.

“
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Desempenho empresarial regista 
queda de 2%
Caiu desempenho empresarial privado, no primeiro 
trimestre de 2022, revela o Índice de Robustez Empresarial 
(IRE) divulgado esta quarta-feira (27) na cidade da 
Beira, província de Sofala, pela Confederação das 
Associações Económicas de Moçambique (CTA). Durante 
um briefing económico, a CTA relatou que o IRE a nível 
nacional registou uma queda no primeiro trimestre de 
2022, face ao quarto trimestre de 2021, em cerca de 2 
pontos percentuais, passando de 29% para 27%.

No discurso de ocasião, o Presidente 
da CTA, Agostinho Vuma, explicou que 
a derrapagem reflecte, na essência, 
o efeito combinado do impacto das 
calamidades naturais que assolaram o 
país no primeiro trimestre; o aumento da 
inflação que reduziu a taxa de juro real; e 
o aumento de custos de matérias-primas 
com destaque para o petróleo, o trigo, o 
óleo alimentar bruto, em grande parte, 
explicado pelas distorções causadas 

pelo conflito entre Rússia e Ucrânia.
  “Todavia, estes factores foram 

contrabalançados pelo impacto positivo 
do aprofundamento do alívio de restrições 
de combate à Covid-19 ocorrido 
durante o primeiro trimestre, o qual teve 
expoente máximo com a declaração por 
parte do Presidente da República do fim 
do Estado de Calamidade Pública, na 
semana passada”, observou Vuma.

 Perante empresários e governantes da 

NACIONAL
NO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2022EM MATÉRIAS DE TRANSFERÊNCIA

província de Sofala, o Presidente da CTA 
relatou ainda que o índice de tendências 
de emprego também evidenciou um 
abrandamento, tendo passado de 125.9 
para 115.0, ou seja, uma descida de 10.9 
pontos, o que revela que, por um lado, a 
obtenção de emprego em Moçambique 
tendeu a ser relativamente mais difícil 
no período em análise em relação ao 
quarto trimestre de 2021 e, por outro, as 
empresas moçambicanas se mostraram 
mais dispostas a contratar trabalhadores 
temporários em vez de trabalhadores 
permanentes.

 “Quanto ao índice do ambiente macro-
económico, a nossa avaliação mostra 
que este indicador reduziu de 50% 
para 49%, reflectindo, essencialmente, 
a aceleração do nível geral de preços, 
num contexto de estabilidade cambial 
e das taxas de juros de referência. 
Portanto, da nossa análise, conclui-
se que, no primeiro trimestre de 2022, 

houve uma contracção no desempenho 
empresarial, facto que demanda a 
tomada de medidas para assegurar a 
almejada recuperação empresarial”, 
afirmou Vuma.

  Para o segundo trimestre de 
2022, a CTA perspectiva melhoria 
do ambiente macro-económico, 
facto a ser influenciado pelo início 
da comercialização agrícola, retoma 
do programa do Fundo Monetário 
Internacional, prosseguimento da 
estabilidade cambial, facto que poderá 
amortecer a subida dos preços das 
importações. A agremiação prevê ainda 
o aumento da confiança empresarial 
devido à melhoria da situação de 
segurança em Cabo Delgado e a 
concretização do projecto da exportação 
de Gás Natural Liquefeito do projecto 
Coral Sul FLNG a partir de meados de 
2022.

  Entretanto, a CTA receia que a 
materialização destas perspectivas seja 
condicionada pelo aumento do preço 
dos combustíveis, o que se irá traduzir 
no aumento dos custos das empresas; 
prolongamento e aprofundamento do 
conflito Rússia-Ucrânia e aumento 
do custo de financiamento, após o 
aumento, em Março último, pelo Banco 
de Moçambique, da taxa MIMO para 
15,25%. Carta
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INSS continua a aprimorar o 
atendimento

45 Técnicos afectos nas diferentes áreas e unidades 
orgânicas do Instituto Nacional de Segurança Social 
(INSS), iniciaram, nesta semana, a capacitação em matéria 
de orientação para a aposentação, na vila da Namaacha, 
província de Maputo.

A Ministra do Trabalho e Segurança Social, Margarida 
Adamugi Talapa, destacou a necessidade de os 
funcionários do Instituto Nacional de Segurança 
Social (INSS) continuarem a pautar pela integridade e 
aprimoramento do atendimento aos utentes do Sistema 
de Segurança Social.

45 Técnicos capacitados em 
matérias de aposentadoria

Trata-se do segundo grupo de 
funcionários a ser abrangido, sendo que 
a primeira acção formativa aconteceu na 
localidade da Ponta D´Ouro, distrito de 
Matutuine, no mês passado.

Durante cinco dias, os participantes 
provenientes da sede e das delegações 
do INSS da cidade e província de Maputo 
analisaram os contornos que norteiam 
o Estatuto Geral dos Funcionários e 
Agentes do Estado (EGFAE), aprovado 
pela Assembleia da República, este 
ano, através da Lei nº4/2022, de 11 de 
Fevereiro, sobretudo na componente 
das aposentadorias dos funcionários 
e agentes de Estado, no âmbito da 
sua relação laboral, onde se salienta a 
obrigatoriedade do domínio desta matéria.

Na abertura do evento, o director 
da Administração e Finanças do INSS, 
Jaime Nhavene, enalteceu o esforço 
dos participantes e formadores que 
prontamente abraçaram este projecto 
formativo, de modo a dotarem os 

A Ministra do Trabalho e Segurança 
Social fez o pronunciamento durante a 
visita que realizou há dias à delegação 
provincial do INSS de Tete, para se 
inteirar do grau de execução do Plano 
Económico e Social para o ano de 2022.

  A titular da pasta de Trabalho 
e Segurança Social enalteceu o 
desempenho da delegação provincial do 
INSS durante o primeiro trimestre, tendo 
apelado para que a instituição continue 

quadros gestores de recursos humanos 
da instituição, bem como os que entram 
para o processo de aposentadoria, 
de conhecimentos, habilidades e 
atitudes que lhes permitam lidar com 
a devida competência em matéria de 
aposentadoria, que não somente afecta 
a instituição, sobretudo os funcionários e 
suas famílias e a sociedade em geral.

Nhavene disse ainda que o processo 
de capacitação que decorre em 
Namaacha é uma aposta que o INSS faz, 
esperando ter um bom desempenho dos 
visados, ao mesmo tempo que apelou 
para, ao longo do curso, serem pro-
activismos e construírem um espírito de 
auto-superação, uma vez que terão a 
oportunidade de serem capacitados sobre 
matérias relativas aos aspectos jurídicos 
de aposentadoria, no âmbito da lei que 
vigora. 

Por sua vez, o facilitador do curso, 
Marcelo Kantu, afecto à AMODEFA, disse 
que os técnicos do INSS estão munidos de 
conhecimentos sobre a matéria, contudo, 
é de extrema importância que sejam 
preparados em aspectos sociológicos da 
aposentadoria. 

a envidar esforços para o cumprimento 
das actividades previstas para o 
presente ano no que respeita a inscrição 
de beneficiários e Trabalhadores por 
Conta Própria, com enfoque para os 
abrangidos pelo Programa Sustenta e 
garantir que os mesmos paguem com 
regularidade as contribuições.

 Em Tete, Talapa orientou ontem (28 
de Abril), a V Conferência Nacional 
sobre Higiene e Segurança no Trabalho, 
evento organizado pela Inspecção 
Geral do Trabalho sob o lema "Agir em 
Conjunto para Construir uma Cultura de 
Segurança e Saúde Positiva".

INSS

Técnicos do INSS capacitados em matérias de aposentadoria

Talapa quer mais integridade no atendimento

PROVÍNCIA DE TETEEM NAMAACHA
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IFPELAC e Total vinca importância 
da segurança no trabalho

Na ocasião, centenas de 
formandos do IFPELAC assistiram 
à palestra proferida por Tércio 
Masseque, Vice-presidente para 
a área de Saúde, Segurança e 
Ambiente da TotalEnergies EP 
Mozambique Area 1 Limitada, 
intitulada Cultura Positiva de 
Segurança e Saúde - Uma Questão 
de Sustentabilidade, que abordou 
temas como consequências de uma 
cultura patológica e reactiva para as 
organizações e o papel do formando 
na construção de uma cultura 
positiva. Para além da palestra, 
os estudantes tiveram ainda a 
oportunidade de participar de um 
concurso denominado “identifique o 
perigo”, que visava, de forma prática, 
identificar situações geradoras de 
perigos para a segurança e saúde 
no trabalho. 

João Massingue, delegado do 
IFPELAC, em Cabo Delgado, 
afirmou que “quisemos, hoje, 
assinalar esta data importante 
para o mundo do trabalho, para 
os trabalhadores, para os futuros 
trabalhadores como é o caso destes 
formandos e não só. Nos nossos 
cursos do IFPELAC, temos matérias 
que versam a saúde e segurança 
no trabalho, mas achamos por bem, 
nesta data especial, juntarmo-nos 
à TotalEnergies, com quem temos 
uma parceria activa de formação 
de jovens moçambicanos nas mais 
diferentes áreas e é uma grande 
multinacional, para colhermos a 
sua experiência nestas matérias, 
reforçando, assim, as competências 
dos nossos formandos. Para o nosso 
próprio bem individual, das nossas 
famílias, dos nossos colegas, é 
imprescindível que façamos da 
segurança e saúde elementos 
intrínsecos da nossa actuação. “

Por seu turno, Tércio Masseque, 

Vice-presidente para a área da 
Saúde, Ambiente e Segurança da 
TotalEnergies EP Mozambique 
Area 1 Limitada, afirmou que: 
“a data que hoje se assinala 
reflete a relevância que o mundo 
atribui à segurança e saúde no 

Vários foram os formandos que beneficiaram da capacitação

Texto: Cortesia

A  Secretaria de Estado da Juventude e Emprego (SEJE), 
através do Instituto de Formação Profissional e Estudos 
Laborais Alberto Cassimo (IFPELAC), e a TotalEnergies 
EP Mozambique Area 1 Limitada, uniram esforços para 
reforçar a consciencialização dos formandos da IFPELAC 
sobre a importância da  segurança e saúde no trabalho, no 
âmbito do dia mundial de segurança e saúde no trabalho, 
ontem assinalado.

trabalho. A segurança e saúde no 
trabalho devem ser incorporadas 
na estratégia das organizações 
bem como na nossa actuação, no 
dia a dia. Elas devem-se erguer 
como uma forma de ser e estar, e 
não como um conjunto de regras 
a serem cumpridas em ocasiões 
específicas. Para a TotalEnergies, 
a segurança é uma batalha de cada 
instante que se desenvolve com 
humildade e vigilância e perante 
a qual não devemos nunca baixar 
os braços. A segurança é para 
nós um valor, é a condição sine 
qua non da nossa perenidade: 
uma empresa não segura não 
é uma empresa sustentável”. 
Masseque acrescentou: “os 

nossos colaboradores são a 
força e a qualidade da nossa 
Companhia. Proteger a saúde 
dos nossos colaboradores, bem 
como dos prestadores de serviço 
que trabalham nos nossos locais 
está na primeira linha das nossas 
prioridades.”

Jossefina Cristiano, formanda 
do curso de Pedreiro, afirmou 
que: “Estou aqui muito satisfeita e 
feliz por saber que hoje, dia 28 de 
Abril, celebra-se o Dia Mundial de 
HSST, sendo isso Higiene, Saúde 
e Segurança no Trabalho. Eu nem 
sabia dessa data, mas a partir 
de hoje já sei. Sei também que 
temos que trabalhar seguros, que 
temos que ter o EPI (Equipamento 
de Protecção Individual) para 
mantermos uma segurança melhor 
no trabalho. Então, estou muito 
feliz por saber que tenho que me 
proteger e proteger os outros. 
Prometo que vou ensinar os outros 
que temos que nos manter seguros 
antes de irmos ao trabalho e que 
temos de saber como nos vestir e 
estar num ambiente de trabalho”.
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Moçambique pode ser referência no mercado 
do café

Em entrevista ao Dossier 
Económico, António Tomo abriu o livro 
e falou das motivações que o levaram 
a abraçar a área da produção do café. 

A “indignação” face aos “modelos 
agrícolas implementados no país” 
levou a que a Agrotur pensasse numa 
“ideia inovadora” que, na opinião da 
fonte, pode mostrar que a agricultura 
é o motor de “desenvolvimento”. 

Moçambique é um país onde 70% 
da população reside na zona rural, 

Há apenas dois anos, os campos estavam assim. Hoje estão verdes

AGROTUR DEFENDE MAIOR APOSTA NO PRODUTO

NACIONAL

O café é um dos produtos mais consumidos no mundo, 
o que, à partida, confere-lhe um mercado quase que sem 
fim. Foi a pensar nisso que a Agrotur decidiu cultivar a 
cultura nos campos de Sussundenga, na província central 
de Manica. De acordo com o gestor da empresa, António 
Tomo, o país reúne boas condições para a produção 
daquela que é uma das commodities mais procuradas do 
universo. O grande “calcanhar de Aquiles” continua a ser 
a falta de máquinas para o devido processamento.

tendo como base de sustento a 
actividade agrícola. Ainda assim, as 
comunidades seguem mergulhadas 
na pobraza extrema, incluindo as 
que estão envolvidas nas cadeias de 
valores e nas culturas de rendimento.

António Tomo deseja inverter 
esse cenário e vê no café uma 
grande arma, não fosse ele [o café] 
a segunda bebida mais consumida 
no mundo, depois da água. “Em 
2020, fizemos uma instalação de 
um campo demonstrativo para fazer 
experiência, em Chimanimani, distrito 
de Sussundenga, na província de 
Manica, própria para a produção do 
café”, refere. 

Para já, os resultados são 
positivos, considera a fonte, para 
quem este produto pode, igualmente, 
desempenhar o “papel de resiliência” 

das famílias nesta época marcada 
pelas mudanças climáticas.

“Estamos no segundo ano e as 
plantas estão carregadas de café, e já 
estamos a colher, numa situação em 
que esperávamos colher no terceiro 
ano. Testamos, resultou e agora 
estamos a ampliar o sistema para um 
campo maior”, congratulou-se.

Processar em grande escala é um 
desafio

Iniciada a produção, e com resultados 
animadores, o grande desafio da 
Agrotur é mesmo o processamento do 
café de Chimanimani, pois demanda 
máquinas de cuja importação é 
bastante dispendiosa.

“Como deve imaginar, nós temos 
um sistema financeiro que não está 
adaptado para este tipo de projectos. 
O Governo ainda não despertou na 
totalidade, apesar de já estar a pensar 
num fórum de café para discutir e 
mostrar o potencial que Moçambique 
tem na produção do café”, disse, para, 
de seguida, sublinhar a necessidade 
de se encontrar alternativas para o 
processamento, tendo em conta que 
a exportação do café bruto está fora 
dos planos.

“Queremos processar o café 
em Moçambique e mandar para os 
mercados internacionais como uma 
marca moçambicana”, perspectivou. 
Por estas alturas, e dadas as condições 
existentes, o processamento é feito 
em pequenas quantidades, o que 
não significa a morte do sonho de se 
chegar a outros patamares.

“Estamos a lutar gradualmente 
para conseguir alcançar o desejo de 
termos uma fábrica de processamento 
e continuarmos a gerar rendimento ao 
nível local”, frisou.

Investidos mais de 15 milhões de 
meticais

Num outro desenvolvimento, 
Tomo disse que o trabalho que está 
a ser desenvolvido pela empresa de 
que é gestor chamou a atenção do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento 
Sustentável (FNDS), que está a 
apoiá-los na aquisição de mudas, 
pois o trabalho inclui também o 
repovoamento de espécies florestais 
em áreas degradadas.

Até ao momento, o trabalho 
realizado implicou um investimento de 

•  “Desafio é não exportar café bruto”

Texto: Arão Nualane
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pouco mais de 15 milhões de meticais, 
e Tomo não se arrepende.

“Estabelecemos um modelo de 
negócio que acreditamos que vai dar 
certo, porque o café é uma cultura 
de rendimento, uma commodities 
que, ao nível mundial, só está atrás 
do petróleo em termos de valor no 
mercado”, vincou a fonte. 

A Agrotur sabe que há um vasto e 
atractivo mercado internacional por 
explorar, mas não descura a aposta 
no mercado moçambicano, uma 
vez que isso irá proteger o país das 
variações dos preços do café ao nível 
internacional.

De acordo com a fonte, Moçambique 
tem condições para produzir café em 
várias partes do país, mas a empresa 
está agora focada em Chimanimani, 
uma vez que Sussundenga está 
próximo de uma estrada nacional, o 
que de certa forma irá permitir o fácil 
escoamento daquele produto, mas há 
também uma causa ambiental.

“Pensamos que podemos contribuir 
na protecção do Parque Nacional de 
Chimanimani, ajudando as famílias 
na produção de uma cultura de 
rendimento para ganharem dinheiro 
sem precisar de cortar as árvores para 
a produção de madeira, sem fazer a 
caça furtiva ou outras actividades que 
lesam o parque”, explicou. Este é o café orgânico de Chimanimani (foto: agroturlda.com)

Subida dos preços do gás é  uma oportunidade
Governo vê o aumento dos preços do gás como uma 
oportunidade para projectos acelerados, disse o ministro 
da Economia e Finanças, Max Tonela, numa entrevista 
realizada semana finda em Washington, nos Estados 
Unidos da América.

Max Tonela esteve nos encontros da primavera do FMI e BM

Moçambique planeia estabelecer um 
fundo soberano de riqueza no final deste 
ano, uma vez que se prepara para iniciar 
as exportações de gás natural que, 
segundo o Governo, poderá gerar 96 
mil milhões de dólares de receitas para 
a terceira nação mais pobre do mundo.

Segundo o ministro da Economia e 
Finanças, Max Tonela, para garantir o 
sucesso do plano, há necessidade de 
o país assegurar que a governação do 
fundo seja suficientemente robusta.

As autoridades estão em vias de 
finalizar o projecto de legislação que irá 
reger a gestão do fundo, acrescentou o 
ministro numa entrevista realizada, na 
semana finda, em Washington.

Segundo escreve o jornal Further 
África, o Governo espera que o fundo 
esteja operacional antes que as 
primeiras exportações de gás natural 
liquefeito de Moçambique comecem 
a fluir até Outubro a partir de um 

projecto offshore que a Eni SpA está a 
desenvolver.

O Banco Africano de Desenvolvimento 
publicou, em Outubro de 2020, uma 
proposta de modelo para o fundo, 
o qual, segundo a instituição, iria 
acumular poupanças e contribuir para a 
estabilidade fiscal quando os preços das 
mercadorias flutuam. Ao abrigo deste 
plano, metade das receitas do Estado 
deveria ir para o fundo e o resto para o 
orçamento do Governo durante as duas 
primeiras décadas de produção de gás 
natural liquefeito.

Desde então, os dois maiores 
projectos de exportação desenvolvidos 
pela TotalEnergies SE e pela ExxonMobil 
Corporation estagnaram devido a uma 
insurgência estatal islâmica, enquanto 
os preços do combustível subiram desde 
que a Rússia invadiu a Ucrânia.

A TotalEnergies deverá retomar o seu 
projecto de 20 mil milhões de dólares 

DEFENDE MAX TONELA

para produzir 13,1 milhões de toneladas 
de GNL anualmente até ao final do ano, 
uma vez que a situação de segurança 
melhorou na província de Cabo Delgado, 
onde está sediada, disse Tonela. A 

ExxonMobil deverá estar pronta para 
tomar uma decisão final de investimento 
no seu projecto ainda maior assim que a 
TotalEnergies levante a força maior do 
seu trabalho, disse. O país
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Argélia ameaça cortar
fornecimento de gás

A petrolífera francesa Total Energies revelou, esta semana, 
em Luanda, que gasta, anualmente, em despesas para 
investimento e operações em Angola, dois mil milhões de 
dólares nos blocos 17 e 33.

Argélia ameaçou interromper a exportação de gás à 
Espanha, em caso de qualquer violação contratual, que 
implique levar o gás exportado para outros destinos além 
do destino previsto no acordo.

Total investe dois mil milhões 
de dólares por ano

Os dados foram fornecidos pelo 
director-geral da Total Angola, 
Olivier Jouny, no fórum "Business 
Expedition Oil & Gas 2022”, evento 
organizado pela empresa francesa 
Evolen, com o apoio da Bussiness 
France Angola, a secção comercial 
da Embaixada de França em Angola, 
que se estende até sexta-feira.

No evento empresarial, em que 
participam os maiores actores do 
sector do Gás e Petróleo de Angola 
e de algumas empresas francesas, 
Olivier Jouny disse que estão 
previstos investimentos, dentro de 
pouco tempo, em novos blocos, 
com realce para os Blocos 20 e 21, 
na Bacia do Kwanza. Referiu que 
a Total Energies detém quase 45% 
da produção nacional de petróleo 
e vários projectos em curso para 

O governo argelino advertiu, na 
última quarta-feira, que qualquer desvio 
do gás exportado, “cujo destino seja 
outro do que o previsto no contrato”, 
significará uma violação contratual, 
segundo o Ministério das Minas e 
Energia argelino.

A informação foi adiantada pela 
agência oficial do país do norte de 
África.

O ministro das Minas e Energia 
argelino, Mohamed Arkab, referiu 
num comunicado que foi notificado, 
na quarta-feira, “por mensagem 
electrónica, pela sua homóloga 
espanhola, Teresa Ribera, da decisão de 
Espanha de autorizar a exploração, em 
fluxo inverso, do Gasoduto  Magrebe-
Europa [GME]”.

O GME, que fornecia gás argelino 
à Espanha e  a Portugal, através do 
território marroquino,  foi encerrado em 
Outubro de 2021, quando expirou o 

novos investimentos.
Por outro lado, Olivier Jouny disse 

ainda que, além do gás e petróleo, o 
fórum aborda a transição energética 
e de todos os projectos para 
redução do gás de estufa e a nova 
estratégia para alargar o sector do 
petróleo com energias renováveis. 
Nesse evento, estão presentes 17 
empresas francesas, com o fim de 
oferecer produtos, equipamentos e 
serviços a uma indústria petrolífera 
exigente e em constante evolução.

O evento, denominado "Oil e 
Gás”, organizado pela empresa 
francesa Evolen, vai até o dia 29 
e acolherá os maiores actores 
do sector do gás e do petróleo de 
Angola, que devem firmar parcerias 
com empresas da França. Jornal de 
Angola

contrato de 25 anos, em plena tensão 
entre Argélia e Marrocos.

Argélia adiantou que a “operação 
[solicitada pela Espanha para o uso do 
GME] vai ser realizada hoje [quarta-
feira] ou amanhã [sexta-feira]”.

“As quantidades de gás natural 
argelino entregues à Espanha, cujo 
destino não seja outro do que o previsto 
nos contratos, vão ser consideradas 
uma violação dos compromissos 
contratuais e, portanto, poderão 
levar ao incumprimento do contrato 
que vincula a Sonatrach [empresa 
petrolífera estatal da Argélia] aos seus 
clientes espanhóis”, acrescentou.

A Argélia é o principal fornecedor de 
gás à Espanha, uma fonte de energia 
fundamental num momento em que a 
crise do conflito russo-ucraniano levou 
a União Europeia (UE) a considerar 
suspender as suas compras de gás à 
Rússia. Observador 

INTERNACIONAL

Total é dona do maior investimento privado em África, neste caso, em 
Moçambique (Foto: DR)

Mohamed Arkab, ministro das Minas e Energia argelino

À ESPANHAEM ANGOLA



22 Abril de 2022 Dossier
conómico€€

INTERNACIONAL

Controlar a inflação e gerir a taxa de câmbio
O Fundo Monetário Internacional (FMI) disse, na última 
quinta-feira, que as prioridades de África devem ser 
equilibrar a inflacção com o crescimento económico, 
lidar com o impacto da guerra na Ucrânia, sem mais 
endividamento e gerir as taxas de câmbio.

"Três prioridades imediatas 
para uma perspectiva de evolução 
económica condicionada e cada vez 
mais complexa devem ser adoptadas 
pelos países africanos", lê-se no 
relatório sobre as Perspectivas 
Económicas Regionais para África, 
ontem divulgado em Washington na 
recta final dos Encontros da Primavera 
do FMI e do Banco Mundial, no qual 
se alerta para choques múltiplos e 

pouca capacidade de resposta dos 
estados.

"Para além de acelerar a campanha 
de vacinação para proteger a região 
de novas ondas da pandemia de 
Covid-19, os decisores políticos 
enfrentam três prioridades: equilibrar 
a inflacção com o crescimento 
económico, lidar com o impacto 
económico da guerra na Ucrânia,  
sem aumentar a vulnerabilidade 

Encontros da primavera do FMI caminham para o fim

da dívida e gerir o ajustamento das 
taxas de câmbio", aponta-se no 
relatório, que dá conta de diversas 
dificuldades na recuperação das 
economias africanas.

No ano passado, a recuperação 
económica foi mais robusta que 
o previsto e o FMI actualizou a 
previsão de crescimento da região 
de 3,7% para 4,5%, mas para 2022 a 
estimativa desceu para 3,8%.

"Este ritmo de crescimento, no 
entanto, não chega para compensar 
o terreno perdido devido à pandemia 
e faz com que os Objectivos do 
Desenvolvimento Sustentável sejam 
significativamente mais difíceis, a 
pandemia também deixou profundas 

cicatrizes sociais, ilustradas pelo 
aumento das pessoas que vivem em 
pobreza extrema", escreve-se no 
relatório do FMI sobre África.

"A invasão da Ucrânia pela 
Rússia desencadeou um choque 
económico global que está a atingir 
a região numa altura em que a 
margem orçamental para responder 
era mínima ou não existente", diz o 
FMI, sublinhando, especificamente 
que "a rápida subida dos preços dos 
alimentos está a prejudicar a balança 
orçamental dos países importadores 
de matérias-primas e aumentou 
a preocupação com a segurança 
alimentar em muitos deles".

Olhando para os próximos meses, o 
FMI traça um quadro negro, alertando 
para "uma excepcional incerteza na 
evolução política e económica" e 
avisa que "há menos opções políticas 
e muito pouca margem para erro" por 
parte dos decisores políticos, quando 
delinearem as suas estratégias de 
combate à crise e de recuperação 
económica.

Além das necessidades imediatas, 
a maior parte dos países africanos vai 
precisar de consolidação orçamental 
para reduzir a vulnerabilidade da 
dívida, cuja média deverá descer de 
61,3% do PIB, em 2021, para 57,9% 
do PIB este ano.

"Navegar este caminho complexo 
vai ser difícil e muitos países vão 
precisar de apoio internacional", diz 
o FMI, lembrando que o Fundo já 
alocou 23 mil milhões de dólares (21,8 
mil milhões de euros) à região em 
Direitos Especiais de Saque (DES) 
e deu ajuda ao fortalecimento da 
posição financeira e às necessidades 
imediatas de liquidez na altura mais 
crítica da pandemia.

Apesar disso, é preciso mais, 
afirmam os técnicos do FMI: "O 
G20 prometeu canalizar 100 mil 
milhões de dólares [quase 95 mil 
milhões de euros] dos DES, e isso 
é um passo importante, mas a 
comunidade internacional tem de ir 
mais longe, por exemplo, removendo 
os obstáculos à implementação 
do Enquadramento Comum para o 
Tratamento da Dívida para além da 
Iniciativa de Suspensão do Serviço 
da Dívida (DSSI) e permitindo 
rápidas e eficientes reestruturações 
da dívida onde forem necessárias". 
Minuto ao Minuto

FMI APONTA PRIORIDADES PARA ÁFRICA
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“Crise internacional é uma 
oportunidade”
O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse na quarta-
feira (27) que a pandemia e a guerra entre Rússia e 
Ucrânia podem representar oportunidades para o Brasil, 
uma vez que as rupturas de cadeias produtivas abriram 
espaço para “relocalizações industriais”, que têm por 
base dois alicerces: proximidade logística e confiabilidade 
decorrente de segurança institucional.

“É uma oportunidade histórica que o 
Brasil tem agora, como consequência 
de duas crises absolutamente 
inesperadas. Precisamos de 
compreender isso para nos 
posicionarmos correctamente. Essa 
ruptura de cadeias produtivas e a 
consequente relocalização industrial; 

essa reconfiguração das cadeias 
produtivas globais terá dois alicerces. 
Um é a proximidade logística, e o 
Brasil está bem próximo da civilização 
ocidental, seja dos Estados Unidos 
ou da Europa”, disse o ministro 
no Seminário de Diagnóstico do 
Contencioso Tributário Administrativo, 

 Paulo Guedes, ministro das Finanças do Brasil, participou de forma virtual

em Brasília.
De acordo com Guedes, essa 

“relocalização industrial” e a 
reconfiguração das cadeias produtivas 
serão "baseadas em confiabilidade 
e em segurança institucional”. “É 
basicamente em cima da confiança. 
Querem alguém que siga as regras 
do jogo, que não mude regras e não 
tome medidas unilaterais agressivas 
e geopoliticamente instáveis. 
Querem que sejam previsíveis. O 
Brasil está perto e é confiável”, disse, 
reiterando a defesa que sempre faz 
da simplificação de impostos e do 
sistema tributário.

O ministro destacou algumas 
propostas do governo visando a 

modernização de marcos regulatórios 
que, segundo ele, podem aumentar o 
interesse externo em investir no país. 
Ele disse que o governo pretende 
reduzir “excessos arrecadatórios, 
em face do controle de gastos”, ao 
mesmo tempo em que criticou o facto 
de que “quem tem lobby em Brasília 
e capacidade de acumular influência" 
consegue isenção de impostos.

“No outro extremo, têm aqueles 
que também têm poder económico 
mas, sem poder político procrastinam 
o pagamento e enfrentam a receita, 
apelando para todas as instâncias 
da Justiça. Eles vão empurrando 
as dívidas e ficam até 20 anos sem 
pagá-las”, acrescentou.

O ministro classificou como 
“absurdamente elevado” o 
contencioso tributário administrativo 
do país.

O tema foi abordado pelo 
presidente do Supremo Tribunal 
Federal (STF), ministro Luiz Fux. 
Tendo por base levantamentos do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
Fux disse que o contencioso tributário 
actual é caracterizado pelo grande 
número de processos tributários 
administrativos e judiciários ainda 
carentes de julgamento.

“Segundo dados do relatório 
Justiça em Números 2021, ano-base 
2020, os processos de execução 
fiscal representam o maior factor 
de morosidade do poder Judiciário. 
A classe processual corresponde a 
39,6% do total dos casos pendentes, e 
a 70,68% das execuções pendentes, 
com taxa de congestionamento de 
87%”, disse o ministro do STF.

Segundo ele, isso significa 
dizer que, em um universo de 100 
processos em execução fiscal, 
apenas 13 foram baixados em 2020.

“O relatório aponta também que 
o tempo médio de tramitação do 
processo de execução fiscal baixado 
no poder judiciário é de 8 anos e 1 mês, 
o que conduz à conclusão de que a 
capacidade de julgamento,  na seara 
tributária, tanto no âmbito judicial 
como no administrativo, parece 
revelar dificuldade intransponível na 
aplicação do princípio constitucional 
da razoável duração do processo, 
hoje constante como direito 
fundamental do cidadão”, disse.

Diante desse contexto, Fux 
defendeu que “é mais que necessário 
aprimorar o contencioso tributário, 
a partir de um diálogo colaborativo 
entre representantes de órgãos do 
sistema de justiça, da administração 
tributária, das procuradorias e de 
especialistas da academia e dos 
contribuintes”. Agência Brasil

DESTACA MINISTRO BRASILEIRO DA ECONOMIA
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Rússia duplica receitas de combustíveis fósseis
Rússia já quase duplicou as receitas que arrecadou com 
a venda de combustíveis fósseis à União Europeia (UE) 
desde o início da guerra. Ou seja, em cerca de dois 
meses, avança o  Guardian. O país está a beneficiar do 
aumento dos preços, mesmo que os volumes sejam mais 
reduzidos.

Os russos receberam cerca de 62 mil 
milhões de euros em exportações de 
petróleo, gás natural e carvão, de acordo 
com um estudo do Centro de Pesquisa 
de Energia e Ar Limpo, citado pelo 
mesmo jornal. 

Só para a UE, exportou cerca de 44 mil 
milhões de euros nos últimos dois meses, 
quando em todo o ano passado situou-se 
nos 140 mil milhões, ou seja, cerca de 12 
mil milhões por mês. Das contas feitas, 
o valor mensal das exportações daquele 

país  quase duplicou, sendo que  neste 
momento está a um ritmo mensal de 22 
mil milhões de euros. 

Estes números mostram que a Rússia 
continua a beneficiar-se do domínio 
que tem no fornecimento de energia 
à Europa, numa altura em que os 
estados-membros tentam reduzir esta 
dependência energética. 

Na quarta-feira, recorde-se,  a 
presidente do Parlamento Europeu 
(PE), Roberta Metsola, defendeu um 

Sanções da UE com efeito contrário sobre a Rússia (Shutterstock)

"embargo total"  pela UE ao petróleo, 
gás e carvão russo, devido à guerra 
na Ucrânia, considerando que o apoio 
europeu a Kyiv "ainda não é suficiente".

"Fomos a primeira instituição a 
começar a falar sobre um levantamento 
dos bancos russos [a sancionar] e 
depois, é claro, chegando ao ponto de 
dizer que precisamos de avançar com 
um embargo total ao petróleo, gás e 
carvão", vinca Roberta Metsola, em 
entrevista à agência Lusa, em Bruxelas.

Em meados de Abril, o Conselho da 
UE adoptou o quinto pacote de sanções 
à Rússia pela sua contínua agressão 
militar contra a Ucrânia e "atrocidades" 
cometidas pelo exército russo, que 
incluiu a proibição de importação de 
carvão e novas limitações aos bancos 
russos.

A aprovação surgiu após a Comissão 
Europeia ter proposto uma proibição de 
importação pela UE de carvão russo, 
que vale à Rússia quatro mil milhões de 
euros por ano, e de ter admitido sanções 
adicionais a serem tomadas, incluindo 
sobre importações de petróleo.

A Rússia é responsável por cerca de 
45% das importações de gás da UE, bem 
como por cerca de 25% das importações 
de petróleo e por 45% das importações 
de carvão da Europa.

Em média, na UE, os combustíveis 
fósseis (como gás e petróleo) têm um 
peso de 35%, contra 39% das energias 
renováveis, mas isso não acontece em 
todos os Estados-membros, dadas as 
diferenças entre o cabaz energético de 
cada um dos 27 estados-membros, com 
alguns mais dependentes do que os 
outros. Minuto ao Minuto

A Rússia é responsável 
por cerca de 45% das 
importações de gás da UE, 
bem como por cerca de 25% 
das importações de petróleo 
e por 45% das importações 
de carvão da Europa.

“
DESDE O INÍCIO DA GUERRA


