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DESTAQUE
PIO MATOS DESDRAMATIZA SITUAÇÃO DO PALMAR

“Zambézia não é só coco”
O governador da província da Zambézia, Pio Matos,
reconhece que a degradação do palmar gera
constrangimentos para a população da província, e não
só. Apesar disso, desdramatiza a situação e lembra que as
potencialidades da província estão longe de se confinarem
ao coco.

Texto: Quelto Janeiro
A província central da Zambézia é
conhecida pelo seu extenso palmar, tido
como o maior do país. Sucede, porém,
que, nos últimos anos, o mesmo tem
estado em progressiva degradação.
Em 2014, um artigo da Agência de
Informação de Moçambique (AIM) dava
conta da existência, nesse mesmo ano,
de seis milhões de coqueiros, contra 12
milhões em 2012.
Na altura, o então director provincial
da Agricultura, Ilídio Bande, revelou que
esforços estavam a ser envidados no
sentido de restaurar o palmar. O certo é
que, de lá até esta parte, nada mudou e
a situação tende a deteriorar-se.
Aproveitando a sua presença na

Pio Matos, governador da Zambézia

Feira Internacional de Maputo (FACIM),
que decorre desde segunda-feira (29
de Agosto), em Marracuene, Dossier
Económico questionou o governador
Pio Matos sobre a situação do palmar.
O governante começou por reconhecer
que a cada vez mais notória escassez
do coco é um constrangimento para a
população da província, que tem de
recorrer à província de Inhambane para
suprir o défice.
Segundo Pio Matos, o palmar
zambeziano foi devastado por uma
doença maléfica e “até hoje não são
conhecidas as reais causas”. Matos não
esconde a preocupação, mas prefere
encarar a realidade de forma diferente.
Afirma que “não se pode focalizar nisso
[na escassez do coco]”, até porque
“Zambézia não é só o palmar”.
“Temos as pessoas, a terra e todo o

“

“Se calhar pegar no milho e, ao
invés de só fazer a farinha, usalo para a produção de óleo. Idem
com o girassol e amendoim”
potencial que lá existe”, explicou.
“Zambézia tem muitas potencialidades”
Pio Matos, que por sinal é zambeziano,
explica que a província que dirige é
detentora de grandes potencialidades no
sector produtivo, e até arrisca dizer que é
responsável por cerca de 15% da produção
nacional.
“Só falta transformar essa produção em
algo acabado. Precisamos industrializar
os produtos. É o que estamos a fazer com
alguns deles, como é o caso da macadâmia,
gergelim e outros”, disse.

É essa riqueza, composta por homens,
terra, rios, etc., que Zambézia levou à 57.ª
Edição da FACIM, tendo em vista “cativar
todos os visitantes, entre os quais potenciais
investidores” que possam transformar, por
via da indústria, o potencial que lá existe.
“Se calhar pegar no milho e, ao invés de
só fazer a farinha, usá-lo para a produção
de óleo. Idem com o girassol e amendoim”,
explicou Pio Matos, defendendo que, com a
industrialização se pode aumentar a renda,
a produção e, consequentemente, melhorar
a vida da população.
Uma corrida em busca de
oportunidades
Também na FACIM encontrámos e
trocámos impressões com o director
provincial da Indústria e Comércio em
Tete, Ofélio Jeremias, que realçou as
potencialidades daquela parcela do país.
“Trazemos para esta edição um pouco
de tudo, desde os produtos agrícolas,
pesqueiros e minerais. A nossa intenção
é divulgar toda a nossa potencialidade”,
disse. À semelhança da Zambézia, Tete
também carece de indústrias para agregar
valor aos seus produtos. A indústria, por sua
vez, demanda energia, um recurso de que a
província é produtora.
“Sabemos que a província de Tete
produz energia e fornece não só ao país,
mas também à região”, lembra.
Rica em pecuária, a província de Gaza
é uma referência nacional neste domínio,
tendo actualmente um efectivo de mais de 52
mil cabeças de gado bovino. A governadora
da província, Margarida Mapandzene, fezse ao Ricatla, região onde se situam as
instalações da FACIM, para promover esta
e outras potencialidades.
Tem a expectativa de promover a
recuperação económica da província que
dirige, depois dos últimos anos terem sido
uma autêntica travessia no deserto. “A
Covid-19 trouxe um recuo na produtividade
dos nossos agentes económicos, mas com
este relaxamento o nosso empresariado
está a dar passos largos para aproveitar ao
máximo e alavancar aquilo que é a nossa
economia provincial e do país no geral”,
revelou.
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NYUSI QUER UMA FACIM QUE “VENDA BEM” O PAÍS

“Moçambique é um destino certo de
investimentos”
A 57.ª Edição da Feira Agro-pecuária, Comercial e Industrial
de Moçambique (FACIM), que decorre desde segunda-feira
última, em Ricatla, no distrito de Marracuene, província de
Maputo, foi aberta pelo Presidente da República, Filipe
Nyusi. No seu discurso inaugural, o Chefe do Estado
lembrou que o evento é uma oportunidade ímpar de
promoção das potencialidades de Moçambique, um país
que, na sua perspectiva, é o destino certo de investimentos.

Texto: Quelto Janeiro
O mundo está cada vez mais
competitivo, mas nada disso coloca em
causa as potencialidades de Moçambique.
Mesmo diante da concorrência de outros
países da região austral de África, a
pérola do Índico continua a ser destino
preferencial e certo de investimentos
produtivos, defendeu Filipe Nyusi, durante
a intervenção que marcou a abertura da
57.ª Edição da FACIM.
A prova disso é, entre tantas outras, o
bom desempenho no domínio das culturas
alimentares e de rendimento, incluindo a

Filipe Nyusi, Presidente da República

pecuária, que ditou um crescimento de
8.2% entre 2020 e 2021, mais que o dobro
da meta projectada – 4%.
“Estes resultados apresentam um rosto
humano que, gradualmente, coloca o bemestar social das famílias moçambicanas no
epicentro da actividade económica, tendo
em conta a inclusão das famílias rurais nos
circuitos de produção e comercialização,
acarretando um impacto significativo no
bem-estar, em razão do peso no PIB, que
se estima em 25%”, destacou Nyusi.
Para o Presidente da República, o
caminho que Moçambique deve seguir
tem de ser o do aumento da produção
e da produtividade, de forma a garantir
a autonomia alimentar e a soberania

industrial, o que resultará “na inversão da
nossa balança comercial”.
Isto posto, Nyusi entende ser urgente
dinamizar os processos produtivos e
as trocas externas e, de igual forma,
divulgar “agressivamente” as vantagens
comparativas, fazendo uso da instituição
que coordena e agrega a função de
promoção de investimentos e exportações
– a APIEX.

linha de costa com praias e mar, condições
climatéricas para o turismo e recursos
minerais, sendo uma diferença global
neste sector”.
Outra razão para se investir em
Moçambique é a sua localização geográfica,
que é crucial para os países do interland,
ao mesmo tempo que “pode desempenhar
papel importante relativamente à Ásia e ao
Extremo Oriente”.

“Deve-se vender bem a marca
Moçambique”
Na ocasião, o Chefe do Estado
descreveu a FACIM como o espelho
da diversidade económica do país, do
potencial de negócios e dos valores
culturais. Acrescentou que o evento
constitui, igualmente, um ponto de
encontro entre quatro continentes, no qual
se perspectiva um futuro de partilha da
prosperidade económica por via de trocas
comerciais e fluxos de investimentos.
Na FACIM, disse Nyusi, os objectivos
comerciais interceptam-se com a intenção
de desenvolvimento sustentável. Tal
implica que “devemos competir através da
busca constante de níveis mais elevados
na criação de valores, trazendo qualidade
e vendendo bem a marca Moçambique
como uma força económica na região e
no mundo. Primeiro, porque possui terras
aráveis e disponíveis, bacias hidrográficas,

Levar Moçambique ao mundo
Filipe Nyusi também vê na tradicional
e histórica feira uma oportunidade de
internacionalizar as empresas nacionais,
replicando os negócios em outros países
ou acrescendo valor na cadeia de
distribuição logística.
Segundo Nyusi, a 57.ª Edição da
FACIM, que decorre no formato presencial
– as últimas edições obedeceram ao
formato digital, devido à Covid-19 –
deve servir para o alcance de diversos
objectivos, nomeadamente a exploração
de oportunidades para o estabelecimento
de unidades industriais, na construção
de cadeias de valor que sigam a rota
dos recursos nacionais, bem como a
possibilidade de enquadramento das
cadeias de valor no contexto regional da
África Austral e do continente africano,
diversificando o risco comercial com
investimentos na agricultura, pecuária,
turismo, serviços de logística, pesca,
energias renováveis, hidrocarbonetos,
entre outros.
“Para os negócios já estabelecidos,
cumprem-se
vários
interesses
comerciais, desde logo a consolidação
das relações entre as empresas e os
clientes, aumentando a sua fidelização; o
diálogo com visitantes, que se caracteriza
pelas novas encomendas e permite uma
avaliação sobre os produtos e serviços
em exposição, abrindo espaço para
oportunidades de inovação, avaliação da
concorrência e da conectividade pelas
exposições de empresas moçambicanas
e do exterior; abertura de novos canais
de distribuição com novos agentes
distribuidores; a formação de parcerias
para a exploração de investimentos que
se afiguram rentáveis, incluído parcerias
público-privadas, especialmente no que
tange ao desenvolvimento de infraestruturas”, disse.
O PR defende a necessidade de se
explorar os programas que contemplam
debates, divulgação de oportunidades
e diversos instrumentos de comércio
e investimento, com destaque para
o acesso preferencial aos mercados
do Japão, China, Estados Unidos da
América, União Europeia, SADC, África,
entre outros.
No entender de Nyusi, o potencial

• Continua na pag 06

4

Setembro de 2022

Setembro de 2022

5

EDITORIAL
FICHA TÉCNICA

Serôdio Towo (Director-Geral)
REDACÇÃO, MAQUETIZAÇÃO
E ADMINISTRAÇÃO:

Tchumene 1 | Rua Carlos
tembe, Parcela Nº 696,
Matola | Telf: 869744238 |
Celular: 82 4753360 | Email:
dossiereletronico@gmail.
com
DIRECTOR: Serôdio Towo,
serodiotouo@gmail.com,
Cell: 82 4753360
C O O R D E N A D O R
EDITORIAL: Amad Canda,
candaamad@gmail.com,
846526459
REDACÇÃO: Serôdio
Towo, Amad Canda, Quelto
Janeiro, Hélio de Carlos
FOTOGRAFIA: Albino
Mahumana.
ADMINISTRAÇÃO: Gabriel
Muchanga , sebmuchanga@
gmail.com, 84 228 5835

GRAFISMO: Herbigno

Lote, herbyylote"gmail.com
CORRESPONDENTES:
Eng. Aspirina (Xai-Xai) 84 5140506) | Henriques
Jimisse (Pretória)
PUBLICIDADE
e
MARKETING : Gabriel
Muchanga , sebmuchanga@
gmail.com, 84 228 5835
PROPRIEDADE DA
S.T. PROJECTOS E
COMUNICAÇÃO, LDA
ADMINISTRAÇÃO :
Gabriel Muchanga

Registo N° 19/GABINFO-DEC/2012

A importância da diversificação
Nos últimos anos, com
o boom dos recursos
naturais em Moçambique,
as expectativas
dos moçambicanos
aumentaram. Hipnotizados
pelo gás, passamos a não
ver nenhum outro sector
capaz de nos retirar da
pobreza. O Governo viuse obrigado a iniciar uma
campanha de pedagogia
não oficial, na qual ia
explicando que o gás não
nos vai, afinal, resgatar da
condição de indigentes
num abrir e fechar de olhos.
Começou, então, o
executivo moçambicano a
apelar para a diversificação,
chamando atenção para a
necessidade de não se
negligenciar a agricultura
e a pecuária, por exemplo.
Os economistas nacionais
não se têm cansado de
dar a mesma catequese, e
até fazem notar que o tão
cobiçado sector de oil &
gas, apesar de movimentar
somas extraordinárias
de dinheiro, cria poucos
postos de trabalho. Ou
seja, não são muitos que
tiram proveito do mesmo
de forma directa.
Uma economia não
diversificada é bastante
vulnerável e facilmente pode
colapsar, pois qualquer
choque externo que afecte
de forma negativa o ramo
ao qual se resume provoca

uma situação de paralisia
económica. O País pára de
crescer e o desespero e a
pobreza se instalam.
O caso de Angola é
particularmente elucidativo
nesse aspecto. Bafejado
pela sorte, o "irmão" do
Atlântico possui algumas
das maiores reservas
de petróleo de África.
As políticas económicas
do MPLA, definidas
no reinado do falecido
presidente José Eduardo
dos Santos – cujo enterro
aconteceu no último dia 28
de Agosto – definiram os
recursos como prioridade
e o destino do país viu-se
demasiado colado àquilo
que o petróleo seria capaz
de proporcionar.
Durante anos, as coisas
correram à contento. Havia
uma chuva torrencial
de petrodólares, mas
essa chuva reduziu de
intensidade já no fim
do reinado de Zédu –
diminutivo de José Eduardo
dos Santos – expondo a
nu todas as debilidades
que na verdade sempre
estiveram presentes. O
regime não investiu em
sectores-chave, como é
o caso da agricultura e
educação. Pelo contrário,
permitiu-se a si e a seus
vassalos uma vida de lord,
enquanto a esmagadora
maioria do povo morria

lentamente nas mãos da
pobreza.
As consequências
disso são visíveis até
hoje, mesmo no campo
político, já que é impossível
desassociar este facto aos
resultados das eleições
gerais de 24 de Agosto.
Com Moçambique a
tornar-se uma potência
no campo do gás natural
liquefeito, esse risco é
grande. Há quem diga,
aliás, que foi pensando
nas receitas deste recurso
que o país avançou para a
contratação das infames
dívidas ocultas. Apraz-nos
notar, no entanto, que a
retórica oficial mostra que
o Governo não pretende
seguir o exemplo de
Angola.
O passo a seguir,
quanto a nós, é transmitir
a lição da diversificação
à população em geral, a
quem é empreendedor
ou aspire sê-lo. Agora
que foi praticamente
sacramentado o "fim" da
Covid-19, muitos negócios
que nasceram exactamente
impulsionados pela
pandemia, podem ir
abaixo, o que significa
que compatriotas
nossos podem perder o
pão. Partilhar esta lição
visa evitar esse tipo de
situações.
serodiotouo@gmail.com
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económico por explorar em diversas
províncias do país deve servir de
oportunidade para o mapeamento
de cadeias de valor, no quadro dos
corredores de desenvolvimento
e zonas económicas especiais,
destacando-se
os
programas
âncoras, como SUSTENTA, PRONAI
e PRODAP, e ainda projectos
de agro-processamento na zona
económica integrada do corredor
Pemba-Lichinga, respectivamente
na agricultura, indústria e pesca.
“A nossa economia evidencia
uma
tendência
de
retoma
sustentável, iniciada no período
pós-abrandamento da pandemia
da Covid-19, em 2021, com registo
de um crescimento real na ordem
dos 2.1%, tendo acelerado para
4.14% no primeiro trimestre do ano
corrente, acima da média prevista”,
disse o Presidente, realçando que
este salto é resultado do contributo
do sector agrícola, próximo de
24%, comércio e serviços, com
10.3%,
transportes,
logística
e comunicações, com 9.6%, e
indústria transformadora, com 8.4%.
Estes dados revelam, segundo
Nyusi, uma base sectorial já
diversificada do lado da produção
interna, sendo importante continuar
a mantê-la e alargá-la face às
alterações da estrutura económica,
com o potencial de exportação do
Gás Natural Liquefeito (LNG), que
possivelmente vai iniciar no último
trimestre deste ano.

FACIM vai até dia 04 do mês em curso
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GARANTIA É DE CARLOS MESQUITA

Reabilitação da EN1 inicia no segundo
semestre de 2023
As obras de reabilitação da Estrada Nacional Número 1
(ENI) terão início na segunda metade do próximo ano.
A garantia foi dada pelo ministro das Obras Públicas,
Habitação e Recursos Hídricos, Carlos Mesquita, no
Congresso Luso-Moçambicano de Engenharia. O evento,
organizado pela Ordem dos Engenheiros de Moçambique
(OEM), em parceria com a Ordem dos Engenheiros de
Portugal, decorreu sob o lema: “Desafios da Engenharia
na Cooperação para o Desenvolvimento e Combate às
Alterações Climáticas”. Em foco estiveram temas como
Energia, Ambiente e Alterações Climáticas, Portos e
Ordenamentos de Zonas Costeiras, Infra-estruturas de
Transporte e Mobilidade Urbana, bem como a Construção
e Reabilitação Urbana.

estão orçadas em 400 milhões de
dólares, dinheiro disponibilizado pelo
Banco Mundial.
Contudo, segundo clarificou, as obras
não terão início na Manhiça, mas sim a
partir de Inchope, em Manica, onde há
um grande entroncamento rodoviário
da nação, na medida em que conecta a
EN1 à EN6, tendo acesso a Muxúnguè,
Gorongosa, Chimoio e Beira.
“A primeira questão era mesmo
conseguir o financiamento, e já está
garantido. O mais tardar, no segundo
semestre do próximo ano, 2023, vamos
iniciar com as obras. Para este fundo
específico contemplar-se-á Inchope,
Gorongosa, Caia, Chimuara, Nicoadala
e o troço que vai do rio Lúrio até Pemba”,
afirmou.

Carlos Mesquita, em representação do
Nacionais querem estar na
Presidente da República, Filipe Jacinto
empreitada
Nyusi. Na ocasião, o dirigente fez saber
Feliciano Dias, presidente da Ordem
A abertura do congresso foi presidida que as obras de reabilitação da Estrada dos Engenheiros de Moçambique
pelo ministro das Obras Públicas, Nacional Número 1 (EN1) vão iniciar no (OEM),
manifestou
vontade
de
Habitação
e
Recursos
Hídricos, segundo trimestre de 2023. As mesmas ver engenheiros moçambicanos a

Texto: Dossier Económico

Carlos Mesquita, ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos

participarem na reconstrução da estrada
considerada espinha dorsal da economia
moçambicana, no sentido de mostrarem
a sua capacidade.
“Eu acredito que o engenheiro
moçambicano é capaz, é preciso que se
dê oportunidade para demonstrar, uma
vez mais, que é capaz”, afirmou.
Em resposta, Carlos Mesquita disse
que as infra-estruturas rodoviárias,
ferroviárias e comerciais impulsionam
o crescimento do Produto Interno Bruto
(PIB), e sublinhou que os desafios dos
engenheiros partem do contexto global
e dos problemas de desenvolvimento
estruturais. Carlos Mesquita, que também
foi painelista na sessão de discussão
sobre Construção e Reabilitação Urbana,
disse esperar que o modelo de estratégia,
parceria e capacitação seja sustentável.
A cooperação com a OEM é, de
resto, mais importante no contexto das
mudanças climáticas, cujos efeitos se
fazem sentir em Moçambique.
“Esses conteúdos enquadram-se na
agenda do desenvolvimento nacional.
Coloca-se um desafio enorme
de infra-estruturas resilientes e
resistentes, face ao fenómeno
das alterações climáticas, assunto
esse que tem merecido especial
atenção na interacção com a OEM.
Moçambique é um dos países cuja
localização geográfica o torna
vulnerável aos eventos extremos
do clima e, consequentemente,
é fustigado por chuvas e secas
frequentes
e
devastadoras”,
realçou.
Por sua vez, Eneas Comiche,
presidente do Conselho Municipal
de Maputo, reconheceu que a cidade
capital tem muitas infra-estruturas
que carecem de reabilitação, e
garantiu que o Conselho Municipal
está a trabalhar em projectos de
requalificação e ordenamento.
“A cintura suburbana da cidade
cresceu de forma descontrolada,
e, por conseguinte, o Conselho
Municipal
de
Maputo
está
a trabalhar em projectos de
requalificação e ordenamento das
áreas caracterizadas por centros
informais, desprovidos de condições
de saneamento e de segurança”.
O crescimento populacional,
segundo Comiche, impôs a
abertura de zonas de expansão,
as quais carecem de “abordagens
urbanísticas, sustentáveis a todos
títulos para se desenvolverem
espaços saudáveis, seguros e
agradáveis”.
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Portugal vai implantar centro de pesquisa de
petróleo
A V Cimeira Portugal-Moçambique, que teve lugar ontem,
na cidade de Maputo, ficou marcada pelo anúncio da
vontade de Portugal em instalar um centro de pesquisa
de petróleo e um centro de formação profissional sobre
gás em Cabo Delgado. A segunda infra-estrutura deverá
beneficiar mais de mil jovens daquela província, que estão
a braços com o fenómeno do terrorismo desde o ano de
2017.

Texto: Dossier Económico
O anúncio foi feito pelo primeiroministro português, António Costa, em
conferência conjunta com o Presidente
da República de Moçambique, Filipe
Jacinto Nyusi, depois de assinados 18
acordos, protocolos e memorandos
em diversas áreas, com destaque para
Educação, Agricultura e Defesa.
Na ocasião, António Costa fez
saber que a instalação das duas infra-

António Costa ao lado de Filipe Nyusi

estruturas, mas sobretudo da segunda,
visa impulsionar o desenvolvimento
comunitário da região, que tem sido
deveras castigada pelos extremistas
islâmicos do Ansar al Sunnah.
Criado no quadro da União Europeia,
o programa tem um montante de 4,2
milhões de euros. Protocolos serão
assinados com as gigantes lusas Galp e
Mota Engil, para apoiarem este projecto
e disponibilizarem recursos técnicos na
área da formação profissional.
Reforço dos laços

“

António Costa fez saber que
a instalação das duas infraestruturas, mas sobretudo da
segunda, visa impulsionar o
desenvolvimento comunitário
da região, que tem sido deveras
castigada pelos extremistas
islâmicos do Ansar al Sunnah.
O chefe do governo português, cujo
pai nasceu em Moçambique, disse
que o futuro passa pelo reforço das

relações económicas entre os dois
países e garantiu que “vamos rever
e modernizar dois instrumentos de
apoio ao investimento empresarial em
Moçambique: o Fundo Empresarial
para a Cooperação e o Programa
Específico de Investimento Empresarial
em Moçambique”.
De igual modo, anunciou a
assinatura, com o Banco Africano de
Desenvolvimento, de um Compacto
Lusófono no qual Portugal dá 400
milhões de euros de garantias
para o BAD financiar investimentos
empresariais nos países africanos de
língua portuguesa.
Trata-se de uma iniciativa lançada
no final de 2017 pelo Banco Africano
de Desenvolvimento e pelo Governo
português para financiar projectos
lançados em países lusófonos com
o apoio financeiro do BAD e com
garantias do Estado português, que
assim asseguram que o custo de
financiamento seja mais baixo e com
menos risco.
“O principal objectivo da iniciativa é
aumentar o desenvolvimento do sector
privado nos seis países africanos de
língua portuguesa – Angola, GuinéBissau, Cabo Verde, Moçambique, São
Tomé e Príncipe e Guiné Equatorial –
através de três instrumentos: mitigação
de risco para desbloquear investimento,
financiamento directo de investimentos
privados e assistência técnica para
reforçar o crescimento do sector
privado”, lê-se no portal do governo
português.
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É UMA DAS MAIORES ESTÂNCIAS DE CHIDENGUELE

Fogo distrói parcialmente Lake View Hotel
Parte significativa do Lake View Hotel, uma das maiores
estâncias hoteleiras da localidade de Chidenguele, no
distrito de Mandlakazi, província de Gaza, foi, na manhã
de ontem (01 de Setembro), reduzida a cinzas por fogo que
partiu da vizinhança.

Texto: Dossier Económico
Dados preliminares que nos foram
avançados pelo administrador de
Mandlakazi, Virgílio Mutlhanga, e pelo
chefe da localidade de Chidenguele,
Emanuel Bambo, indicam que um cidadão
que vive a escassos metros do local fez
fogo em sua residência, mas, por conta do
vento que se fazia sentir, não conseguiu

“

controlar as chamas.
Estas alastraram-se e atingiram o tecto
de uma das maiores salas da infraestrutura,
tendo destruído também o bar e outras
alas não identificadas. Os quartos do
Lake View Hotel não foram atingidos pelo
incêndio e não há indicações de que tenha
havido vítimas humanas.
Dossiers & Factos apurou que o
indivíduo que provocou o incêndio
encontra-se sob custódia policial para a
devida averiguação.

Os quartos do Lake View Hotel
não foram atingidos pelo incêndio
e não há indicações de que tenha
havido vítimas humanas.

Foi nesse estado que ficou a parte devorada pelas chamas

NA 57ª EDIÇÃO DA FACIM

BNI anuncia um milhão de meticais para os
Mambas

A selecção nacional de futebol, os Mambas, tem uma
motivação extra para selar a qualificação ao Campeonato
Africano Interno de Futebol, conhecido como CHAN. É
que o Banco Nacional de Investimento (BNI) anunciou a
disponibilização de um prémio de 1.200.000 (um milhão e
duzentos mil meticais) para jogadores e equipa técnica,
caso estes alcancem o objectivo de chegar àquele evento
continental, que terá lugar na Argélia.

Texto: Dossier Económico

Acordo foi assinado na FACIM (BNI)

O último obstáculo a ser ultrapassado
chama-se Malawi, com quem o combinado
nacional disputa, já no próximo domingo,
a partida da segunda mão do play-off de
acesso. O confronto da primeira mão, que
teve lugar no Bingu Wa Mutarika Stadium,
em Lilongwe, terminou empatado a uma
bola, o que quer dizer que um empate
sem abertura de contagem é suficiente

para que os Mambas se qualifiquem.
No entanto, o desejo dos moçambicanos
é vencer e, de preferência, sem sofrer.
O BNI tem a mesma perspectiva e,
por isso, vai oferecer 100 mil meticais
ao guarda-redes caso consiga manter
inviolável a baliza. A garantia foi dada
pelo Presidente da Comissão Executiva
do BNI, Tomás Matola, instantes depois
da formalização do apoio aos Mambas,
na FACIM, perante o presidente da
Federação Moçambicana de Futebol,
Feizal Sidat.
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"Vamos começar
a produzir trigo"
- Garantia deixada no I Simpósio de
Investigação Agrária

11

12

Setembro de 2022

Especial I Simpósio de Investigação
Agrária em Moçambique

Setembro 2022

Presidente da República foi o primeiro orador do simpósio

PARA PRODUÇÃO COMERCIAL DE TRIGO

Nyusi diz que Moçambique
já tem tecnologia

M

oçambique já possui tecnologia para a produção
comercial de trigo, uma das commodities mais
importantes do mundo. A boa nova foi anunciada na
última quarta-feira, 31 de Agosto, pelo Presidente
da República, durante a abertura do primeiro Simpósio
Nacional de Investigação Agrária em Moçambique. O evento,
que se prolongou até ontem, quinta-feira, juntou, no distrito
municipal da KaTembe, na cidade de Maputo, investigadores,
agricultores, empresários e demais actores do sector agrário.

2
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“Vamos começar a produzir o trigo”, anunciou Filipe
Jacinto Nyusi, depois de fazer saber que “a equipa
moçambicana de investigadores de trigo concluiu,
com sucesso, o seu programa de investigação, e já
decidiu sobre variedades de alto potencial produtivo
a serem adoptadas para as condições do nosso país”.
A boa nova arrancou aplausos dos presentes na
Arena 3D, na KaTembe, e não é para menos. O trigo
é reconhecidamente uma das commodities mais
relevantes do mundo e, nos últimos meses, tem vindo a
escassear no mercado, como consequência da guerra
entre a Rússia e a Ucrânia, dois dos maiores produtores
daquela cultura.
O sucesso alcançado pelos pesquisadores nacionais
abre espaço para que o Ministério da Agricultura
e Desenvolvimento Rural (MADER) promova a
“aceleração” da produção do trigo, em cumprimento
da recomendação deixada pelo Chefe do Estado
moçambicano.
As pesquisas foram realizadas em Lichinga, na
província do Niassa, e nos distritos de Sussundenga
e Bárue, na província de Manica. “Os resultados das
pesquisas indicam o potencial de produtividade de
sete toneladas por hectare no Niassa, e de quatro
toneladas por hectare nas outras regiões”, revelou
Filipe Nyusi, acrescentando que os próximos passos
são a libertação da variedade e a disseminação da
tecnologia.
O Presidente da República não escondeu o
sentimento de orgulho derivado da materialização
do que antes “parecia impossível”, e agradeceu o
“empenho e esforço” dos investigadores nacionais,
afectos ao Instituto de Investigação Agrária de
Moçambique (IIAM).

Sucesso a toda
largura
O anúncio da existência de condições para a
produção comercial de trigo acabou por chamar
mais atenção no seio da plateia que compunha
a Arena 3D, mas não foi a única boa notícia que
mereceu referência no discurso do Chefe do Estado.
Filipe Nyusi, que foi o primeiro orador do Simpósio

Niassa é a província com maior potencial para produção do trigo
de Investigação Agrária de Moçambique, deu nota
de mais conquistas alcançadas, nos últimos tempos,
ao nível do sector da agricultura, que é responsável
pela subsistência de milhares de pessoas no mundo,
e em Moçambique em particular.
Deu conta da libertação de sementes certificadas
de culturas estratégicas, melhoradas e adaptadas
às condições do país, da melhoria genética da
agricultura e da pecuária, da produção de vacinas
para os animais. Mas há mais: “de 2015 para cá, o IIAM
já libertou 64 variedades de sementes melhoradas,
dentre elas cinco de milho, sete de arroz, quatro de
mapira, cinco de cevada, três de feijão vulgar, seis
de gergelim, três de soja, três de algodão, quatro de
amendoim, 12 de batata, cinco de tomate, três de

Celso Correia elogia trabalho de Nyusi

alho, e quatro de cebola”, enumerou.
A produção anual de sementes básicas no IIAM
subiu de 149 para 356 variedades, disse ainda o Chefe
do Estado, que elogiou os pesquisadores por terem
permitido, com o seu trabalho, que o potencial de
produtividade do arroz passasse de uma tonelada
para seis toneladas por hectare. A mandioca, por
sua vez, viu seu potencial de produtividade subir
de quatro a 10 toneladas para uma média de 22
toneladas por hectare.

Três bilhões de
meticais para
investigação
Os grandes avanços alcançados nos últimos anos,
e que fazem da agricultura o motor da recuperação
económica que Moçambique tem vindo a
registar, levaram a que cerca de 2.6 milhões de
moçambicanos deixassem de estar sob ameaça de
insegurança alimentar e da fome. Por conta disso, o
Programa Mundial para Alimentação (PMA) retirou
Moçambique da lista dos países com alto risco de
fome no mundo.
Não obstante este notável êxito, o Presidente da
República não embandeira em arco. Pelo contrário,
faz questão de lembrar que o sector agrícola
nacional “ainda não consegue realmente resolver
as nossas necessidades em termos de alimentos e
matérias-primas”.
Nyusi considera que o aumento da produção nos
últimos anos se deve essencialmente ao aumento
das terras de cultivo, e não necessariamente
da produtividade. Tal cenário faz com que seja
urgente aumentar a produção e a produtividade,
através da introdução de mudanças tecnológicas
na investigação, na qualidade de pesquisa e na
extensão aos produtores e fornecedores, defende o
Presidente.
Com vista a impulsionar a investigação agrária e,
por tabela, a produtividade, o Governo vai alocar,
para os próximos dois anos e meio, um pacote de
três bilhões de meticais para a requalificação dos
laboratórios de investigação, de produção de
Continua na próxima pág
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vacinas, e de campos de multiplicação de sementes
pré-básicas e básicas.
“Este investimento parte da nossa convicção de
que a transformação deste sector começa com a
ligação da investigação e produção, por meio dos
extensionistas”, disse o Presidente da República,
asseverando que uma parte da anunciada verba já
“está a circular e que a qualquer momento voltaremos
a fazer entrega de laboratórios modernos”.
O Chefe do Estado, que elogiou os resultados
obtidos no âmbito do Programa Sustenta, disse ter
consciência de que os desafios existentes não serão
ultrapassados em dois anos e meio, mas defendeu
ser momento de “começar a correr”.
Ainda na sua intervenção, que de quando
em vez era interrompida por aplausos, Filipe
Nyusi endereçou votos de que o I Simpósio de
Investigação Agrária de Moçambique “sirva de
inspiração e, consequentemente, implique a
mudança e influencie na melhoria da vida das
famílias moçambicanas”.

Agricultura no centro
de transformação
da economia
Na sua curta intervenção, o ministro da Agricultura
e Desenvolvimento Rural, Celso Correia, começou
por manifestar satisfação pela possibilidade de se
organizar fóruns desta natureza de modo presencial, o
que, nos últimos dois anos, raras vezes aconteceu, por
conta da pandemia da Covid-19.
Celso Correia teceu rasgados elogios ao Presidente
da República, por ter “conseguido colocar a agricultura
no centro da transformação da economia de
Moçambique”. “O normal tem sido ter o privilégio de
encontrar V. Excelências no meio rural, no campo, onde
a agricultura acontece”, disse o titular do MADER, que
não deixou de sublinhar a importância do evento para
o sector da Agricultura, em particular, e para o país,
em geral.

Eneas Comiche, edil de Maputo

Edil de Maputo
enaltece cooperação
com o MADER
Também presente na abertura do I Simpósio
de Investigação Agrária esteve o presidente do
Conselho Municipal de Maputo, Eneas Comiche. Na
sua intervenção, o edil disse sentir-se honrado pelo

Desempenho dos investigadores reconhecido
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facto de KaTembe ter sido seleccionado para acolher
o evento, tendo sublinhado o quão o mesmo poderá
ser importante para ajudar os agricultores da cidade
de Maputo a melhorarem os índices de produção e
produtividade.
Fez saber que o município que dirige tem trabalhado
em cooperação com o MADER em projectos que visam
levar os agricultores locais a adoptarem boas práticas de
produção agrícola.
“Dessa colaboração, podemos destacar o workshop
“Hortícolas em Moçambique: Presente e Futuro”, no
qual se analisou a cadeia de produção agrícola na
cintura verde de Maputo,
tendo sido identificadas
preocupações relacionadas
com o mercado e
equacionada a capacidade
interna de produção e
importação de hortícolas,
para responder ao défice”.
Também fez referência
à
implementação
do
Projecto de Apoio Técnico
aos Programas de Nutrição
e Segurança Alimentar
em Moçambique, do qual
participaram agricultores
do
distrito
municipal
KaMavota.
Comiche fez notar que,
nos dias que correm, a
produção agro-pecuária
tem de se render aos
desafios que a cidade
enfrenta, mormente o
crescimento urbano e a
incessante procura de
espaços para habitação.
Para tal, defendeu a
necessidade de divulgar-se
a produção de hortícolas
em ambiente protegido,
a produção de mudas de
hortícolas em bandejas, a
introdução do sistema de
rega gota-a-gota, entre
outras soluções.
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DESTAQUE
FMI ALERTA PARA FUTURO “SOMBRIO”

Recessão económica à vista
O Fundo Monetário Internacional (FMI) prevê tempos ainda mais
“sombrios e incertos” para a economia mundial, devido a uma série de
factores, incluindo a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que teve início
em 24 de Fevereiro do presente ano. O aviso à navegação foi lançado
esta semana num relatório publicado na página oficial da instituição
financeira sediada em Washington.

Texto: Amad Canda
A mais recente previsão do FMI
aponta para uma desaceleração
da economia em 3,2% em 2022,
0,4% abaixo do previsto pela World
Economic Outlook em Abril de
2022. Trata-se de um fenómeno
de que nem as maiores economias
deverão escapar. O crescimento
dos Estados Unidos da América,

por exemplo, está também revisto
em baixa.
Aquela instituição da Bretton
Woods explica esta situação
que “mina uma tentativa de
recuperação em 2021”, com
“desenvolvimentos cada vez mais
sóbrios em 2022”. Refere-se
especificamente a factores como
a inflação acima do esperado em
todo o mundo – especialmente
nos Estados Unidos e nas
principais economias europeias

Edifício do FMI em Washington, nos EUA

– desencadeando condições
financeiras mais apertadas; uma
desaceleração pior do que o
previsto na China, por conta de
surtos e bloqueios da Covid-19; e
outras repercussões negativas da
guerra na Ucrânia.
Por conta destes e outros
fenómenos, diz o FMI, a produção
global contraiu no segundo
trimestre deste ano e a situação
pode ainda piorar.
“Os riscos para as perspectivas
são
predominantemente
inclinados para o lado negativo.
A guerra na Ucrânia pode levar
a uma interrupção repentina das
importações de gás europeu da
Rússia; a inflação pode ser mais
difícil de derrubar do que o previsto
se os mercados de trabalho

estiverem mais apertados do que
o esperado ou se as expectativas
de inflação se desprenderem;
condições financeiras globais mais
restritivas podem induzir o sobreendividamento
em
mercados
emergentes e economias em
desenvolvimento;
surtos
e
bloqueios renovados da Covid-19,
bem como uma nova escalada da
crise do sector imobiliário, podem
suprimir ainda mais o crescimento
chinês;
e
a
fragmentação
geopolítica pode impedir o
comércio e a cooperação globais.
Um cenário alternativo plausível
no qual os riscos se materializam,
a inflação aumenta ainda mais e o
crescimento global cai para cerca
de 2,6% e 2,0% em 2022 e 2023,
respectivamente”, alerta.
Feito o diagnóstico, o FMI
propõe alguns antídotos. Defende
que “domar” os preços deve ser a
principal prioridade dos definidores
de políticas económicas, alertando
que “uma política monetária mais
rígida inevitavelmente terá custos
económicos reais, mas o atraso
apenas os exacerbará”.
Também propõe um apoio fiscal
mais direccionado, acreditando ser
uma medida capaz de reduzir o
impacto sobre os mais vulneráveis.
Esta medida tem, no entanto, o outro
lado da moeda: o FMI entende que
ela precisaria de ser compensada
por aumento de impostos ou gastos
governamentais mais baixos,
dado que os orçamentos estão
“esticados pela pandemia”, factor
que se associa à necessidade
de uma política macroeconómica
geral desinflacionária.
“As políticas para abordar
impactos específicos nos preços
de energia e alimentos devem-se
concentrar nos mais afectados,
sem distorcer os preços. E à medida
que a pandemia continua, as taxas
de vacinação devem aumentar
para se proteger contra futuras
variantes. Por fim, a mitigação das
mudanças climáticas continua a
exigir acções multilaterais urgentes
para limitar as emissões e aumentar
os investimentos para acelerar a
transição verde”, sugere o FMI.
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SEGURANÇA ALIMENTAR EM INHAMBANE

Mabote avança rumo à fome zero

Mais de 40 famílias que vivem em situação de extrema
pobreza no povoado de Tissolo, no distrito de Mabote,
em Inhambane, terão segurança alimentar garantida
nos próximos dias. A informação foi avançada pelo
administrador do distrito de Mabote, Carlos Mussanhane,
durante a cerimónia do lançamento do Programa Acção
Social Produtiva (PASP), uma iniciativa do Instituto
Nacional de Acção Social (INAS).

Texto: Anastácio Chirrute,
em Inhambane
Trata-se de um projecto que,
para além de aliviar o sofrimento da
população do povoado de Tissolo,
a cerca de 12 km da vila-sede de
Mabote, no interior da província
de Inhambane, irá igualmente
contribuir para o desenvolvimento
económico do distrito.
Segundo Carlos Mussanhane,
o programa, numa primeira fase,
vai abranger cerca de 1000

beneficiários ao nível de todo o
distrito, dos quais apenas 41 são
do povoado de Tissolo.
O projecto tem por objectivo
garantir a assistência social e
económica às famílias que vivem
em situação de extrema pobreza.
“É por isso que nós viemos
aqui ao povoado de Tissolo, para
assinarmos um memorando de
entendimento entre o Governo do
Distrito e o Instituto Nacional de
Acção Social (INAS) - Delegação
de Vilankulo, e ao mesmo tempo
procedermos ao lançamento do
Programa Acção Social Produtiva,

Momento que marca o lançamento do projecto

Vários equipamentos entregues, entre os quais serrotes
na componente de trabalhos
públicos com uso de mão-de-obra
intensiva”, explicou.
Mussanhane diz que, com este
tipo de iniciativas, o Governo

do Distrito espera ver a vida
da população mudar de forma
significativa, através da criação
de pequenos projectos de geração
de renda familiar, nas áreas da
agricultura, carpintaria e pecuária.
“Testemunhámos, hoje, aqui, a
entrega de diversos materiais de
trabalho à população abrangida,
estamos a falar de insumos
agrícolas,
ancinhos,
serrotes,
luvas, entre outros equipamentos.
Queremos
que,
com
estes
instrumentos, esta população possa
ter capacidade de desenvolver
seu próprio negócio, e nós, como
Governo, vamos apoiar no que for
necessário”, prometeu.
Em representação da delegação
do INAS em Vilankulo, Fernando
Machava garantiu que o Governo
vai continuar a trabalhar de
mãos dadas com a comunidade,
sobretudo no que concerne à
assistência social e económica das
comunidades vivendo em situação
difícil devido à fome.
“Queremos
encorajar
a
população que está a beneficiar-se
deste programa para que comece
a implementar seus projectos de
geração de renda, criando mais
oportunidades de emprego para
outros concidadãos”.
O povoado de Tissolo dispõe
de terras férteis para produção
agrária e prática de outros tipos de
actividades de geração de renda.
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INSS
EM CABO DELGADO

INSS retoma serviços em Mocímboa da Praia
Os serviços da delegação distrital do Instituto Nacional de
Segurança Social (INSS) de Mocímboa da Praia já foram
retomados, após cerca de três anos de suspensão devido
às acções de terroristas a que estava sujeita aquela região
do norte da província de Cabo Delgado.

Texto: Cortesia
A decisão surge após concluir-se que
foram reestabelecidas as condições de
segurança nos últimos tempos, ditando
o regresso à normalidade tanto da vida
da população local, quanto das outras

instituições do Estado e das actividades
socioeconómicas, resultantes do trabalho
realizado pelas Forças de Defesa e
Segurança (FDS).
Para além de Mocímboa da Praia, esta
delegação assiste igualmente os distritos
de Palma, Mueda e Muidumbe, tendo já
sido apresentado às estruturas distritais o
respectivo delegado distrital, Abdala Falume,

INSS volta a operar em Mocímboa da Praia

durante a deslocação de uma equipa da
delegação provincial da instituição, a partir
da cidade de Pemba para o efeito.
No distrito de Mueda, o edil local, Manuel
Pita Alavalave, mostrou-se satisfeito com
o INSS, pela retoma das actividades em
toda a região, disponibilizando-se, por outro
lado, a apoiar o INSS na inscrição de mais
trabalhadores para o Sistema de Segurança
Social, bem como na atribuição de um
espaço para a construção das instalações
da delegação distrital de Mueda, uma vez
que este distrito ainda não dispõe de tais
condições.
Durante cerca de três anos de ausência
em Mocímboa da Praia, os serviços
da delegação distrital do INSS vinham
funcionando na delegação provincial do
INSS, em Pemba, o que, segundo as
autoridades locais, trará algum alívio às
empresas e aos trabalhadores dos dois
regimes, nomeadamente os por conta
de outrem (TPO) e os de conta própria
(TCP), visto que este distrito acolheu
toda a população oriunda nos distritos de
Mocímboa da Praia, Nangade, Muidumbe e
uma parte de Palma.
Nessa perspectiva, ainda de acordo com
as autoridades locais, o distrito de Mueda
gostaria de ver construída uma delegação
própria, dentro do grande esforço que o INSS
tem empreendido na edificação de infraestruturas que, para além do atendimento
condigno aos utentes do Sistema onde
são construídas, trazem também uma nova
imagem no contexto do desenvolvimento
local.

Ainda no âmbito dos trabalhos naquela
região, e para além da apresentação do
novo delegado distrital às autoridades locais,
a brigada do INSS realizou palestras com
algumas empresas que operam no distrito
de Mueda, entre as quais o FIPAG, com
os TCP, bem como um encontro com a
direcção do mercado central de Mueda, que
visou a apresentação das partes e delinear
estratégias para o reinício dos trabalhos
de sensibilização e inscrição dos TCP para
a sua adesão ao Sistema de Segurança
Social, interrompidos há cerca de três anos,
por razões atrás invocadas.
No referido encontro, a direcção do
mercado e os participantes comprometeramse a apoiar o INSS na sensibilização e
inscrição dos TCP no sistema, com destaque
para a inscrição de comerciantes.
Para o efeito, o chefe do mercado de
Mueda, Cosme Dinis Madanganha, disse ser
uma iniciativa que irá ajudar na mobilização
do referido grupo, que consiste na criação
de um grupo de Whatsapp, denominado
"Direcção de mercado & comerciantes", com
o objectivo de lembrar aos comerciantes
sobre as datas de pagamento de
contribuições, esclarecimentos sobre o
Sistema, entre outros.
A delegação distrital do INSS de
Mocímboa da Praia, que comporta
igualmente os distritos de Palma, Mueda
e Muidumbe, conta actualmente com um
universo de 532 contribuintes (empresas),
8.985 beneficiários (trabalhadores), 126
TCP e 10 trabalhadores enquadrados na
Manutenção Voluntária no Sistema (MVS).

EM MAPUTO

Serviços da Segurança
Social expostos na FACIM
O Instituto Nacional de Segurança Social (INSS) participa
na 57ª edição da Feira Agropecuária, Comercial e Industrial
de Moçambique (FACIM), que decorre desde o dia 29 de
Agosto passado, em Ricatla, no distrito de Marracuene,
província de Maputo, sob o lema "Industrialização:
Inovação e Diversificação da Economia Nacional".

Texto: Cortesia
No maior evento económico de
Moçambique, o INSS está presente no
"Pavilhão Nachingwea", onde colocou à
disposição dos visitantes os serviços do
Sistema de Informação de Segurança Social
de Moçambique (SISSMO), na componente
de inscrição e consulta de dados dos

contribuintes (empresas), beneficiários
(trabalhadores) e Trabalhadores por Conta
Própria (TCP).
Estão ainda disponíveis no local, entre
outros serviços, a emissão de cartão de
beneficiário, assim como a distribuição de
folhetos contendo informações sobre os
diversos serviços prestados pelo INSS.
Espera-se que, durante o evento, que
termina no próximo dia 4 de Setembro,
sejam atendidas e esclarecidas, no stand

Stand do INSS
do INSS, as preocupações dos utentes do
Sistema, bem como do público em geral.
O stand do INSS foi visitado pelo Chefe
do Estado, Filipe Jacinto Nyusi, que se
inteirou dos serviços da Segurança Social
expostos naquele local.
Refira-se que o INSS conta com 11
delegações provinciais, 23 delegações

distritais e 46 representações distritais,
sendo que o Sistema de Segurança Social
possui mais de 2.400.000 beneficiários no
regime de TCO (Trabalhadores por Conta
de Outrem), acima de 39.000 no regime
dos TCP e mais de 153.000 contribuintes
inscritos. Conta ainda com mais de
120.000 pensionistas.
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DOSSIER DE MARCAS
NA FACIM

ECOBANK expõe serviços inovadores

O EcoBank, Banco Pan-Africano de Desenvolvimento, está
a oferecer serviços bancários promocionais na Feira AgroPecuária, Comercial e Industrial de Moçambique (FACIM).
Um dos serviços é a abertura de contas Express, através
do aplicativo denominado Mobile up. Expõe ainda os
serviços de transferência e recepção de dinheiro ao nível
do continente africano e em tempo real.

Texto: Quelto Janeiro
Uma das novidades trazidas pelo
Ecobank, na FACIM, é o serviço Rápido
Transfere, “que faz a transferência de
dinheiro para toda a África em tempo real.
Isto quer dizer que a pessoa recebe o
dinheiro na mesma hora”, disse Zacarias
Gaspar, assistente de canais digitais do
EcoBank.
Segundo Zacarias Gaspar, estão
sendo firmadas parcerias com empresas
interessadas no serviço de transferência
de dinheiro ao nível dos países africanos.
O serviço também permite a conversão
de moedas. “Se se transfere na moeda

moçambicana, o receptor recebe na moeda
do local onde se encontra, tornando as
transacções ainda mais eficientes”, reforçou.
Os requisitos para a abertura são
simplesmente dois, o Bilhete de Identidade
e NUIT. "No acto da abertura da conta,
fazemos a entrega de um cartão de débito
associado à conta”.
O EcoBank é uma instituição financeira
africana sediada no Gana, que está em
Moçambique há cerca de 15 anos e conta
com filiais em mais de 36 países.
“Temos as filiais de Moçambique que
estão presentes nas províncias de Maputo,
Nampula e Sofala, mas temos agentes
distribuídos em todos os cantos a nível de
Moçambique”
Na FACIM, a principal tarefa é de dar

Zacarias Gaspar - Assistente de Canais Digitais

a conhecer os serviços a quem ainda os
desconhece, como também fazer ligação
com outras instituições dispostas a firmar
parceria. "Queremos criar oportunidades
de negócios com outras empresas e dar
a conhecer o banco além-fronteiras”,
acrescentou.
Ecobank ligada aos serviços móveis de
transferência de dinheiro
Segundo, O. Económico, a carteira
Móvel, operadora do serviço financeiro
de moeda electrónica, mKesh, e o
Ecobank Moçambique, SA, assinaram
recentemente, em Maputo, um contrato de
inter-operabilidade, que vai permitir que os
clientes de ambas as instituições efectuem
transferências de valores das contas
bancárias no Ecobank para as contas de
moeda electrónica do mKesh e vice-versa.
Esta parceria é de grande valor para
o Ecobank Moçambique, SA, pois está
alinhada à visão do Grupo Ecobank,
que é de criar um Banco Pan-Africano
que contribua para o desenvolvimento
económico e integração financeira do
continente, em geral, e de Moçambique, em
particular.
De igual modo, este acordo vai

contribuir de forma significativa nos
esforços e ambições que as duas
instituições
têm
empreendido
na
digitalização do mercado, por forma
a disponibilizar serviços financeiros
cómodos e acessíveis aos cidadãos não
associados ao banco, assim como alargar
a oferta de produtos e serviços financeiros
aos clientes com conta bancária.
A inter-operabilidade, que resulta
da integração dos dois sistemas de
pagamento móvel das duas instituições,
está disponível no canal USSD do
mKesh *500# (somente na rede Tmcel) e
brevemente estará disponível no aplicativo
Mobile App do Ecobank Moçambique.
Para o presidente do Conselho de
Administração (PCA) do mKesh, Binda
Celestino Jocker, a parceria entre o
Ecobank Moçambique e a Carteira Móvel
marca o início de uma grande relação que
vai trazer enormes benefícios para os
clientes de ambas as instituições, através
da oferta de melhores serviços.
“O serviço financeiro de moeda
electrónica, que conta com o suporte
tecnológico da Ericsson, visa melhorar
a vida dos clientes por via da oferta de
serviços de transferência de dinheiro,
levantamento de dinheiro nos agentes e
ATM’s, pagamento de serviços e ligação
ao sistema de pagamentos electrónicos
interbancários da rede SIMO”, frisou
Binda Celestino Jocker.
Para dar melhor suporte ao serviço
mKesh, a Tmcel iniciou recentemente
a expansão e modernização da sua
rede de serviços fixos e móveis que se
circunscreve na implementação de novos
sites 2G, 3G, 4G e 4.5G e modernização do
seu backbone, saindo dos actuais 100GB
para mais de 400GB de capacidade, num
investimento de cerca de 132 milhões de
dólares norte-americanos.
Neste momento, já foram cobertas com
a nova rede as províncias de Maputo,
Gaza e parte de Inhambane, até ao
distrito de Morrumbene, estando para
breve a remanescente cobertura da zona
sul e em simultâneo as cidades da Beira,
Nampula e Nacala.
Por sua vez, o administrador delegado
do Ecobank Moçambique, José Manuel
Correia Mendes, referiu, na ocasião, que
a implementação dos serviços da interoperabilidade é um testemunho vivo
da estratégia de digitalização do Grupo
Ecobank, na sua actuação, como um
banco Pan-Africano, que está a contribuir
para a integração financeira do continente.
“Desta forma, mantemos o nosso
compromisso de garantir a digitalização
em Moçambique, através de um leque
de serviços e produtos bancários
inovadores, cientes que os desafios pela
frente nos colocarão numa posição de
inovação”, concluiu José Manuel Correia
Mendes.
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Banco de Moçambique reduz
gastos com pessoal
As demonstrações financeiras do Banco de Moçambique
(BM) referentes a 2021, publicadas em finais de Agosto,
revelam que os gastos com o pessoal, no regulador do
sistema financeiro, reduziram em 1.8 mil milhões de
Meticais em relação ao ano económico de 2020.
Em 2021, o Banco de Moçambique
despendeu 7.7 mil milhões de Meticais
em gastos com o pessoal, contra os 9.6
mil milhões de Meticais desembolsados
em 2020. Em 2021, lembre-se, o Banco
Central registou um lucro consolidado
de 575.7 milhões de Meticais, contra o
prejuízo de aproximadamente a 1.4 mil
milhões de Meticais obtido em 2020.
Para poupança dos 1.8 mil milhões
de Meticais com o pessoal contribuiu
a redução dos custos com benefícios
a empregados em 2 mil milhões de
Meticais, que passaram de 3.8 mil
milhões de Meticais para 1.7 mil milhões
de Meticais. Também baixaram os
encargos sociais, que reduziram em 4.5
milhões de Meticais, ao saírem de 191.8
milhões de Meticais para 188.1 milhões
de Meticais.

Banco de Moçambique

No entanto, as remunerações
dos órgãos de gestão (Conselho de
Administração e Conselho de Auditoria)
cresceram em 4.2 milhões de Meticais, ao
saírem de 258.8 milhões de Meticais para
263 milhões de Meticais. As remunerações
de empregados aumentaram em 167,1
milhões de Meticais, ao passarem de
5.1 mil milhões de Meticais para 5.2
mil milhões. Os restantes gastos com o
pessoal aumentaram em 14.5 milhões
de Meticais, ao fixarem-se nos 224,5
milhões de Meticais, contra os anteriores
209,9 milhões de Meticais.
No entanto, apesar da redução, os
gastos do Banco de Moçambique com o
pessoal, em 2021, foram superiores aos
de 2019 e 2018. Em 2018, por exemplo,
o Banco Central gastou 5.7 mil milhões
de Meticais, dos quais 247,4 milhões

foram despendidos na remuneração dos
órgãos de gestão. Em 2019, a factura
subiu para 6.5 mil milhões de Meticais,
com os gestores a auferirem um total de
303,6 milhões de Meticais em salários.
De acordo com o relatório consultado
pela “Carta”, até 31 de Dezembro de
2021, o Banco de Moçambique tinha um
total de 973 trabalhadores, contra 862
que tinham a 31 de Dezembro de 2020.
Em 2019, o número de funcionários
ascendia a 941 e, em 2018, a 963.
O Banco Central, refira-se, é das
instituições que melhor remunera os seus
trabalhadores em Moçambique, atiçando
sempre cobiça dos cidadãos nos seus
concursos públicos de ingresso.
Bilhetes de Tesouro chegaram a
116,3 mil milhões de Meticais
As demonstrações financeiras do
Banco de Moçambique revelam ainda
que os Bilhetes de Tesouro emitidos pelo
Banco Central para financiar as contas
do Estado ascenderam a 116,3 mil
milhões de Meticais em 2021 contra os
76,8 milhões de Meticais registados em
2020.

O valor, sublinhe-se, é superior ao
registado em 2019, quando o Banco
Central emitiu Bilhetes de Tesouro para
financiar as contas públicas no valor de
105,5 mil milhões de Meticais.
Por seu turno, os Bilhetes de
Tesouro emitidos para financiar a Política
Monetária conheceram uma redução em
26,3 mil milhões de Meticais, ao saírem
de 120,3 mil milhões de Meticais, em
2020, para 93,9 mil milhões de Meticais,
em 2021. No entanto, em 2019, se tinham
fixado em 58,6 mil milhões de Meticais.
O Banco de Moçambique ainda
concedeu empréstimos ao Estado num
total de 52.3 mil milhões de Meticais, dos
quais 15 mil milhões de Meticais foram
concedidos a uma taxa de juro anual de
3%; 32.9 mil milhões de Meticais sem
juros sob forma de conta corrente; e o
remanescente (de 4.3 mil milhões de
Meticais) é referente a juros.
Sublinhar que o auditor das
demonstrações financeiras de 2021,
BDO, expressou reservas quanto às
contas do Banco Central, o mesmo que
havia feito em relação às contas dos
anos económicos de 2019 e 2020. Carta

20

Setembro de 2022

Setembro de 2022

21

INTERNACIONAL
APESAR DA PROMESSA DE 600 REAIS

Orçamento traz “Auxílio Brasil” de 405 reais

O governo federal brasileiro divulgou na quarta-feira (31
de Agosto) o Projecto de Lei Orçamentária de 2023 (PLOA
2023) em que mantém a desoneração dos impostos sobre
combustíveis e não prevê o reajuste do Imposto de Renda
(IR).
Sobre o “Auxílio Brasil”, o
governo manteve a previsão de
um pagamento médio de 405 reais
por beneficiário, mas enfatizou que
“reconhece a relevância da referida
política pública e a importância da
continuidade daquele incremento
para as famílias atendidas pelo
programa”.
O “Auxílio Brasil” é um programa
de transferência de renda criado
pelo presidente Jair Bolsonaro, em
20 de Outubro de 2021. No dia 29
de Dezembro, Bolsonaro sancionou
com vetos a lei que cria oficialmente
o “Auxílio Brasil”. O programa

“

O “Auxílio Brasil” é um programa
de transferência de renda criado
pelo presidente Jair Bolsonaro, em
20 de Outubro de 2021. No dia 29 de
Dezembro, Bolsonaro sancionou
com vetos a lei que cria oficialmente
o “Auxílio Brasil”. O programa
substituiu o “Bolsa Família” criado
durante o governo Lula.

substituiu o “Bolsa Família”, criado
durante o governo Lula.
O
governo
destaca
que
“envidará esforços em busca de
soluções jurídicas e de medidas
orçamentárias que permitam a
manutenção do referido valor
no exercício de 2023, mediante
o diálogo junto ao Congresso
Nacional para o atendimento dessa
prioridade.”
O governo destacou no documento
que a meta de atendimento é de 21,6
milhões de famílias, e o programa
terá um orçamento anual de 105,7
A equipe económica do governo
bilhões de reais.
enviou também um espaço de

Auxílio Brasil é um dos trunfos de Bolsonaro para a reeleição

11,6 bilhões de reais para reajuste
da remuneração dos servidores
públicos, além de um
orçamento de 19,3 bilhões
de reais para as chamadas
emendas de relator.
Além disso, a previsão
para o salário mínimo
de 2023 passou para
1.302
reais,
quando
anteriormente, na Lei de
Directrizes Orçamentárias
(LDO), a projecção era de
1.294 reais.
Precatório para 2024
O governo federal estima
que 56,81 bilhões de reais
em precatórios ficarão para
o orçamento de 2024. Isso
porque o limite de pagamento
para 2022 já foi atingido, e
com as acções expedidas
para o ano que vem, o
tecto de 2023 também já foi
alcançado.
O Secretário Especial
do Tesouro e Orçamento,
Esteves Pedro Colnago
Júnior, afirmou que o
governo estuda formas de
diminuir essa despesa. “Fora
da fila tem 22,3 bilhões de
reais, que podem ser pagos
via encontro de contas,
com dívida, activos, ou se
o detentor quiser, pode vir
ao governo e pedir o valor à
vista com deságio de 40%”,
afirmou Colnago. CNN Brasil
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ANGOLA

Reformas estabilizam sistema financeiro

O Banco Nacional de Angola (BNA) está a implementar,
desde 2020, várias reformas ligadas à preservação
da estabilidade do sistema financeiro nacional, bem
como a prevenção do risco sistémico, relacionados
com o branqueamento de capitais e financiamento ao
terrorismo, com vista a dar maior confiança aos parceiros
internacionais.
A observação foi feita na última terçafeira, 30 de Agosto, em Luanda, pelo
supervisor do BNA, Júlio Mawungo,
quando dissertou sobre o tema "O
papel Normativo do Banco Central no
Sistema Financeiro Angolano, Desafios
e Perspectivas", durante o acto central
das comemorações do 47º aniversário
do Sindicato Nacional dos Empregados
Bancários
de
Angola
(SNEBA),
assinalados no dia 14 de Agosto.
Na ocasião, Júlio Mawungo sublinhou a
necessidade da melhoria na quantificação
dos riscos, agregação dos dados,
adequação das estruturas do Governo
e das ferramentas
tecnológicas por
parte dos funcionários bancários, tendo
em conta a evolução das práticas de
supervisão assentes no reforço da
capacitação do capital humano.

Banco Central de Angola (DR)

A
autoridade
macro-prudencial,
afirmou o responsável, constitui um
dos elementos pilares do BNA com
vista à definição das reservas macroprudenciais das competências a nível
da actuação conjunta de supervisores
através do Conselho de Supervisores do
Sistema Financeiro, vocacionado para
"interagir com o órgão do Executivo ligado
às finanças sempre que as matérias
justifiquem".
O Banco Central, frisou Júlio Mawungo,
tem feito o acompanhamento da evolução
das práticas internacionais a nível dos
temas relacionados com a estabilidade
financeira e sustentabilidade, bem como
a realização de testes de esforço ao
sistema, entre outros procedimentos
essenciais de acompanhamento macro
prudencial constantes na Lei do Regime

Geral das Instituições Financeiras.
O responsável apontou como
acções prementes do BNA vertentes
micro-prudenciais
de regulação, o
aperfeiçoamento da conduta financeira
para a protecção dos interesses legítimos
dos depositantes, a criação do Fundo de
Garantia de Depósito como mecanismo
de protecção dos depositantes, entre
outras normas ou procedimentos
prudenciais a nível da protecção dos
direitos dos consumidores dos serviços
financeiros.
A atribuição de autoridade de
resolução nacional, plasmada na Lei
do Regime Geral, com vista a reforçar
os mecanismos de gestão de crises,
recuperação e resolução com base na
institucionalização e constituição de
um fundo para apoio à implementação
das medidas de resolução, entre outras
matérias.
"Estas reformas tiveram impacto
directo na maturação dos procedimentos
internos na gestão de risco, não só
do capital humano como também dos
procedimentos e processos internos,
o aumento exponencial aos custos
inerentes à actividade com impacto
na melhoria da saúde financeira das
instituições e reflexos na melhoria da

economia nacional", garantiu.
O evento decorreu sob o lema "47 anos
a lutar pelos direitos dos trabalhadores
bancários de Angola", e contou com a
presença de prelectores angolanos e
portugueses.
Foram abordados temas como "A
banca e a sustentabilidade da economia
no desenvolvimento equilibrado do país",
"O papel e pressupostos dos serviços
de assistência médico-social do sector
financeiro de Portugal" e "Os ACT e a
negociação colectiva, como instrumentos
basilares de aproximação para redimir
conflitos do sector financeiro de Portugal".
No Banco Nacional de Angola, o
sindicato conta com 97 trabalhadores
filiados.
Empregados bancários com mais
serviços sociais
Os bancos comerciais vão investir
cerca de 2,1 milhões de euros para
financiar a construção de um centro, em
Luanda, que visa apoiar os Serviços de
Assistência Médica dos Empregados
Bancários de Angola (SAMBA).
Para o efeito, o Sindicato Nacional
dos Empregados Bancários de Angola
(SNEBA) e a empresa de construção
civil NORAFRICA celebraram ontem, em
Luanda, o acordo para erguer o centro de
saúde.
Na ocasião, o secretário-geral
do SNEBA, Filipe Makengo, disse à
imprensa que o sector está atento às
transformações em curso, tendo apelado
às instituições bancárias bom senso e
mais diálogo.
"Temos estado a acompanhar o
processo de reestruturação do Banco de
Poupança e Crédito (BPC), a privatização
do Banco de Comércio e Indústria (BCI),
que era detido pelo Estado. O Estado
decidiu a manutenção do primeiro, e como
medida imposta pelo Fundo Monetário
Internacional (FMI), o emagrecimento do
seu quadro orgânico", frisou.
De acordo com o líder sindical, o
processo do BPC já colocou cerca de
2.200 trabalhadores no desemprego,
"motivo que nos preocupa".
"Compreendemos que a actividade
comercial pressupõe lucro, mas os
gestores devem ser visionários, devendo
saber as suas metas quando estão a
elaborar planos de contingência, planos
estratégicos para que não recrutem
trabalhadores que, após seis meses são
colocados no desemprego", apontou.
Actualmente, o sector bancário
emprega cerca de 23 mil trabalhadores,
dos quais 87 por cento estão filiados
ao SNEBA. O BPC é a instituição que
detém o maior número de trabalhadores
sindicalizados. No Banco Nacional
de Angola, o sindicato conta com 97
trabalhadores filiados. Jornal de Angola
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INTERNACIONAL
NA EXPLORAÇÃO DE GÁS RUSSO

ATÉ 2023

Autorizada participação Comboio Lisboa-Madrid
de empresas japonesas será uma realidade

A Mitsubishi anunciou ontem, 01 de Agosto, que as A ministra dos Transportes de Espanha, Raquel Sánchez,
autoridades russas aprovaram a participação da empresa disse ontem que Lisboa e Madrid estarão ligadas no final
japonesa na exploração de gás russo Sakhalin-2, após a de 2023 por uma linha de comboio "digna e de qualidade".
nacionalização do projecto, na sequência das sanções
Raquel Sánchez falava numa audição 2002 entre os dois governos, então
internacionais devido à invasão à Ucrânia.
parlamentar sobre o funcionamento liderados por Durão Barroso e José

Japão depende de importações para cerca de 98% do consumo de gás
(Reuters)

do primeiro troço de "comboio rápido"
(a que hoje se referiu como "alta
velocidade") na região da Extremadura
espanhola, entre Plasencia e Badajoz,
na fronteira com Portugal.
"Melhorará também as ligações
internacionais quando a linha que unirá
Elvas-Badajoz com Lisboa e com Sines
for uma realidade, o que está previsto
para final do ano que vem. Lisboa,
Badajoz e Madrid estarão unidas
por uma linha ferroviária digna e de
qualidade", disse a ministra.
Raquel Sánchez foi confrontada
pela oposição com o facto de o
comboio rápido ter chegado este ano
à Extremadura, como prometido pelo
Governo espanhol, mas de não permitir
a ligação para "outros territórios",
nomeadamente, regiões vizinhas e
Madrid.
O comboio de alta velocidade
nesta linha chegou a estar negociado
com Portugal, com os dois países a
anunciarem a ligação entre Madrid e
Lisboa, por Badajoz, numa cimeira em

Num comunicado, a Mitsubishi
confirmou que "o pedido foi aprovado pelo
Governo da Federação Russa " e disse
que irá negociar os termos e condições
do acordo de accionistas e continuar
"a avaliar os riscos relacionados com o
projecto, assumindo vários cenários".
A nova empresa gestora do projecto,
"a Sakhalin Energy LLC, que já começou
a fornecer GNL [Gás Natural Liquefeito]
da Sakhalin-2", acrescentou a Mitsubishi,
concluindo: "neste ponto, confirmamos
a política de produzir e fornecer GNL
conforme o planificado".
O conglomerado empresarial japonês
foi um dos investidores do consórcio
que, até ao início de Agosto, geria o
projecto Sakhalin-2.
A Mitsubishi detinha 10% do consórcio
e demonstrou interesse em manter a
mesma participação na nova gestora do
projecto, uma empresa afiliada à estatal
russa Gazprom, criada em 05 de Agosto
através de um decreto do Presidente
russo, Vladimir Putin, o que na prática
coloca o projecto sob o controlo de
Moscovo.
Os outros membros do consórcio
eram a russa Gazprom (50%), a britânica
Shell (27,5%) e a também japonesa

A reabilitação da linha-férrea será concluída em 2023 (Getty Images)

Mitsui (12,5%), que confirmou na quartafeira que o seu pedido de permanência
na gestão da exploração também foi
aprovado pela Rússia.
A Shell já declarou a intenção de
abandonar o projecto devido à invasão
da Ucrânia, seguindo a política das
principais potências europeias de reduzir
a dependência energética da Rússia.
Pelo contrário, o Governo japonês
pediu que suas empresas permaneçam
no
projecto
para
garantir
um
fornecimento estável de energia ao país,
altamente dependente das exportações
por falta de recursos.
O Governo japonês tinha pedido
às duas empresas japonesas que
permanecessem no projecto para
garantir a segurança energética do
arquipélago.
Sakhalin-2 produziu e exportou 11,6
milhões de toneladas de gás natural
liquefeito em 2021, das quais mais da
metade foi para o Japão.
O Japão depende de importações
para cerca de 98% do consumo de gás
e a Rússia é a quinta maior fonte deste
combustível. Sakhalin-2 representa
cerca de 10% das importações de gás
liquefeito do Japão. Lusa

Maria Aznar.
As más ligações ferroviárias na
região levaram 40 mil pessoas da
Extremadura até Madrid, em Novembro
de 2017, para se manifestarem no
centro da capital, reivindicando
"comboios dignos", e há novo protesto
convocado para 08 de Setembro.
Raquel Sánchez enumerou os
trabalhos de melhorias feitos em
linhas, estações e material circulante
na região nos últimos quatro anos,
assim como a duplicação do ritmo
de execução da alta velocidade, que
prevê a ligação em comboio rápido de
Badajoz e Madrid.
O projecto pretende reduzir o
tempo de trajecto, em consequência
da utilização de comboios de tracção
eléctrica, entre Sines e Caia, e
"aumentar a eficiência e atractividade"
do
transporte
ferroviário
de
mercadorias, ao permitir a circulação
de comboios de mercadorias com 750
metros de comprimento. Economia ao
Minuto
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IVA do gás cai para 5% em Espanha

Espanha vai baixar o IVA do gás de 21% para 5% a partir
de Outubro, tal como já fez com a electricidade, anunciou
na última quarta-feira, 31 de Agosto, o primeiro-ministro
espanhol, Pedro Sánchez.
A medida ficará inicialmente em
vigor até ao final deste ano, mas
o Governo espanhol está aberto a
estendê-la para 2023, "enquanto durar
a situação tão difícil" de "aumento
disparado e disparatado" dos preços
da energia, disse Pedro Sánchez.
O primeiro-ministro espanhol, que
fez o anúncio numa entrevista à rádio
Cadena SER, lembrou que Espanha
já baixou também, em Julho, o IVA
(o imposto sobre o consumo) da
electricidade para 5%, a taxa mais
baixa permitida na União Europeia, e
que no global, no último ano, houve
uma redução de 80% da carga fiscal
sobre a energia eléctrica.
Com a chegada do outono e
do inverno, Sánchez disse ser
"razoável" baixar também a "fatura

do aquecimento" das famílias
espanholas através desta descida do
IVA sobre o consumo de gás.
Sánchez, que lidera também o
partido socialista espanhol (PSOE),
argumentou que esta medida está
"em consonância" com a política
que o Governo de Espanha adoptou
desde "o início da crise energética",
de "descontos fiscais selectivos
em benefício da classe média
trabalhadora" em paralelo com uma
"partilha equitativa dos custos da
guerra", como a criação de impostos
extraordinários sobre as empresas de
energia e os bancos "beneficiários"
do aumento dos preços.
A proposta para a criação destes
impostos extraordinários sobre a
banca e as energéticas foi já entregue

O novo IVA de 5% entra em vigor em Outubro (Reuters)

no parlamento espanhol pelos dois
partidos na coligação de Governo
(PSOE e Unidas Podemos, todos de
esquerda), mas ainda não foi debatido
e votado, sendo o objectivo começar
a aplicar-se sobre resultados de 2022
das empresas.
A nível europeu, Sánchez
congratulou-se com as "mudanças
regulatórias" nos mercados de
energia a que a Comissão Europeia
e países como a Alemanha agora
defendem e parecem estar abertos a
concretizar, dizendo que é aquilo que
Espanha tem defendido desde há
muito tempo.
Sobre o mecanismo ibérico que
Portugal e Espanha acordaram com
a Comissão Europeia - que definiu
um limite máximo para o preço do
gás comprado para produção de
electricidade e uma compensação às
empresas eléctricas pela diferença -,
reafirmou que, apesar do aumento
das facturas dos consumidores,
estas são 15% inferiores ao que

seriam sem este instrumento.
Ainda no contexto da guerra na
Ucrânia, iniciada em 24 de Fevereiro
com um ataque militar da Rússia,
Sánchez garantiu que a despesa
em Defesa vai aumentar no próximo
orçamento espanhol, em linha com
compromissos assumidos no seio da
União Europeia, apesar da oposição
dos partidos que integram a Unidas
Podemos.
Esta semana, uma das vicepresidentes do Governo, Yolanda
Díaz, ministra do Trabalho e dirigente
da Unidas Podemos, afirmou que
o aumento dos gastos na área
da Defesa não estará no próximo
orçamento de Espanha.
Ontem, Sánchez disse que estará
e que terá de haver "uma negociação
e um acordo" entre os socialistas e os
parceiros no Governo, assim como
com outros partidos no parlamento,
uma vez que PSOE e Unidas
Podemos não têm maioria absoluta
no Congresso espanhol. Rtp

