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ADIN COM DIFICULDADES PARA IMPLEMENTAR PROJECTOS

Armindo Ngunga diz não haver dinheiro
A Agência do Desenvolvimento Integrado do Norte (ADIN),
instituição que lidera a empreitada de reconstrução de
Cabo Delgado, está a braços com problemas financeiros,
que a impossibilitam de pôr em andamento muitos dos
seus projectos. O mais vistoso deles é de construção
de cidadelas, com todo o tipo de infra-estruturas,
nomeadamente casas, espaços verdes, escolas, hospitais,
entre outras, no distrito de Ancuabe. O Presidente do
Conselho de Administração da ADIN, Armindo Ngunga,
estima em 48 milhões de meticais o dinheiro necessário
para a materialização deste desiderato.

Texto: Quelto Janeiro
Fotos: Albino Mahumana
Criada em 2020, com o objectivo de
aproveitar as potencialidades e os recursos
naturais existentes na região norte do
país, a ADIN tem o condão de ser uma
“arma económica” contra o terrorismo,
partindo do pressuposto de que a falta
de oportunidades torna os jovens mais
vulneráveis ao aliciamento para engrossar
as fileiras do grupo extremista que actua
em Cabo Delgado.
ADIN é uma das instituições
responsáveis pela implementação do
Plano de Reconstrução de Cabo Delgado
(PRCD), orçado em USD 300 milhões.
Um dos projectos que a entidade tem
em manga consiste na construção de
uma cidadela no distrito de Ancuabe, por

sinal um dos locais mais fustigados pelos
terroristas nos últimos tempos.
“Este é o maior desafio que temos, de
transformar as pequenas aldeias, não em
cidade, mas em locais onde as pessoas
possam viver bem”, disse Armindo
Ngunga, defendendo a necessidade
de evitar o êxodo rural, o que, na sua
perspectiva, passa pela provisão de
condições às populações, nomeadamente
energia eléctrica, emprego, escolas,
saúde, hospitais, e muito mais.
“Infelizmente, pensa-se que tudo que é
vila deve crescer para ser cidade. Então,
onde é que faremos as machambas, o que
vamos comer, onde iremos criar os gados?
Deve haver uma zona agrícola, residencial,
industrial. O que não deve acontecer é
o facto da pessoa que vive no campo ter
uma vida pior que os que vivem na cidade.
Se isso acontecer, eles vêm para a cidade,
ficam frustrados, engrossam o grupo de
marginais, não têm o que comer e, como

Armindo Ngunga – Presidente da ADIN
resultado, 90% dos que estão na cadeia
vêm do campo”, elucidou o responsável.
É também para pôr termo a esta
situação que a ADIN desenhou o referido
projecto, que só não está a avançar porque
“nós, como ADIN, não temos dinheiro”. O
PCA, que falava em exclusivo ao Dossier
Económico, disse que está em curso o
trabalho de buscar parcerias para angariar
os 48 milhões de meticais necessários
para a materialização da iniciativa.
Uma questão complexa
Para Armindo Ngunga, que é professor
catedrático, o desenvolvimento é até uma
matéria complexa e exige equilíbrio, tendo
em vista garantir o bem-estar das pessoas.

“Num país como o nosso, as
pessoas pensam que só em Maputo há
desenvolvimento. Entretanto, pensam
assim porque é onde há centros culturais,
centros urbanos mais desenvolvidos,
centros diplomáticos e outros”, explicou,
assinalando que esta evolução é
consequência da existência de vias de
acesso e de outras infra-estruturas.
A cidade, defende a fonte, não pode ser
encarada como uma componente ou irmã
mais velha da aldeia. “O urbano não tem
a ambição de eliminar o rural”, sublinha,
insistindo na ideia de que o que deve ser
feito é criar condições para que a vida no
campo seja boa.
O projecto que a ADIN pretende
desenvolver em Ancuabe inclui escola,
hospital, mesquita, igreja, campo de
futebol, área verde, ruas alargadas e
estradas.
E os fundos anunciados?

Eis o projecto a ser desenvolvido em Ancuabe

Refira-se que, em Abril de 2021, o
ministro da Agricultura e Desenvolvimento
Rural, Celso Correia, anunciou a
assinatura de um acordo com o Banco
Mundial que permitia o encaixe de
USD 100 milhões para o financiamento
de programas humanitários e de
desenvolvimento da ADIN.
Na altura, Celso Correia deu conta de
que outro acordo seria rubricado, com a
mesma instituição, fazendo com que o
financiamento ascendesse a USD 1.1
mil milhões.
Por outro lado, o Centro de Integridade
Pública denunciou, este ano, que o Plano
de Reconstrução de Cabo Delgado
estaria centrado nas áreas próximas ao
local onde são desenvolvidos projectos
de exploração de Gás Natural Liquefeito,
ignorando as restantes.
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PARA O PROCESSAMENTO DE ARROZ

Agência Vale do Zambeze constrói sete
fábricas
A Agência Vale do Zambeze está a investir cerca de 200
milhões de meticais na construção de sete unidades de
processamento de arroz na zona centro do país. Juntas,
as mesmas terão capacidade de processamento de 50 mil
toneladas por ano. Algumas já estão em funcionamento.

províncias de Tete, Manica, Zambézia
e Sofala. Além disso, trazemos algumas
inovações tecnológicas que apoiam no
momento de produção e produtividade”,
disse José Cardoso, para quem a água
é o recurso estrategicamente mais
importante do Vale do Zambeze.

Nicoadala e Quelimane. As restantes
três situam-se em Sofala, sendo duas
no distrito de Dondo e uma em Búzi.
A entrada em funcionamento
destas unidades fabris vai catapultar
a produção do arroz nestas regiões,
acredita a Agência Vale do Zambeze,
que também tem disponíveis várias
linhas de financiamento.
“O que a Vale do Zambeze faz é
a mobilização de recursos. Prestamos
apoios de mobilização de recursos às
iniciativas locais, nomeadamente das

Serão instaladas mais 25 unidades
até 2024
De acordo com uma notícia veiculada
pelo Diário Económico, mais de 25
unidades de processamento serão
instaladas até 2024 pela Agência do
Desenvolvimento do Vale do Zambeze,
como parte da materialização de um
memorando de entendimento rubricado
em Maio na Vila do Songo, entre os
governadores de Sofala, Manica, Tete e
Zambézia.
Com efeito, estiveram reunidos no

Texto: Quelto Janeiro
Foto: Albino Mahumana
De acordo com o director de Serviços
de Estudos e Análise Estratégica da
Agência do Zambeze, José Cardoso,
quatro das fábricas de processamento
de arroz encontram-se na província da
Zambézia, concretamente nos distritos
de Namacurra, Maganja da Costa,

José Cardoso – Agência Vale do Zambeze

mês de Julho, na cidade de Tete, os
Conselhos Empresariais Provinciais
(CEP) das quatro províncias para a
harmonização de procedimentos. Na
ocasião, e segundo o Diário Económico,
Nelson António, director dos Serviços
de Assistência Técnica e Financeira
da Agência de Desenvolvimento do
Vale do Zambeze, disse que a reunião
com os CEP visava também alinhar as
necessidades para o apoio ao sector
privado.
Explicou que a Agência do Zambeze
tem a industrialização como base
principal do seu plano estratégico
(PROZAMBEZE), alinhado com o
programa “industrializar Moçambique
``. A industrialização é muito importante
para nós, porque é um instrumento
que permite substituir rapidamente
as importações. Tendo em conta as
oportunidades que o Vale do Zambeze
tem, acreditamos que poderá dar um
maior contributo para a região, para o
país e para o mundo”, disse.
Disse ainda que a industrialização
também permite a criação de dinâmicas
económicas ao nível local e, a partir
delas, que a matéria-prima dos
produtores seja escoada, produza
renda e melhore os indicadores
socioeconómicos das comunidades e
do país.
“Neste momento, estamos a operar,
com prioridade, nalgumas componentes,
como o arroz, que são importantes se
atendermos que importamos este cereal
na ordem de 250 milhões de dólares (16
mil milhões de meticais). Acreditamos
que temos uma grande oportunidade
para reter essas divisas e, ao mesmo
tempo, fazer a sua distribuição a partir
de dinâmicas económicas locais”,
informou Nelson António.
Além de arroz, outros componentes
são o processamento de carne,
hortícolas, ovos, leite, frutas e peixe,
produzidos no Vale do Zambeze, com
vista a reduzir as importações, através
de intervenções específicas e, ao
mesmo tempo, capitalizar os esforços
para a exportação.
“Quando
abordamos
a
industrialização, estamos a falar do
financiamento do equipamento, nas
diversas modalidades, e todas as outras
componentes complementares, como
transporte e embalagens, ao mesmo
tempo que capacitamos os gestores
e operadores para reforçar a sua
eficiência produtiva”, referiu.
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Uma questão de prioridades
Apesar de serem
eleitos com o objectivo
de melhorar a vida do
povo, grande parte dos
Governos vira as costas
a este mesmo povo,
assim que põe a mão na
“máquina do executivo”.
Isso tem se tornado mais
cristalino a cada dia
que passa, sobretudo
nos duros tempos que
atravessamos, marcados
por profundas e
asfixiantes crises.
Os governantes são
eleitos pelo povo, pelo
menos em países onde
a democracia realmente
funciona e é respeitada,
o que, infelizmente, não
acontece na maioria das
nações africanas. Só
que, apesar de serem
eleitos pelo povo, eles
contam igualmente com o
apoio dos grandes grupos
económicos, que muitas
vezes estão por detrás
do financiamento das
campanhas eleitorais
e da infame compra de
consciências.
Todo o apoio é endossado
por puro interesse, como
é óbvio. O povo tem o
interesse de ver a sua
vida melhorada, assim
como os grandes grupos
económicos que drenam
rios de dinheiro. Sucede,
porém, que, muitas vezes,
satisfazer um significa
negligenciar o outro, dado
que a manta orçamental é,
em regra, curta face às

necessidades.
Porque, conforme rezam
as Escrituras Bíblicas, é
impossível servir a dois
senhores ao mesmo tempo
– povo e empresários – na
maior parte das vezes, os
governantes optam por
virar as suas atenções ao
empresariado, sabendo
que precisarão do mesmo
para eventual reeleição.
O povo esquece rápido
e age muito em função
das emoções, sendo,
por isso, demasiado
fácil reconquistar a sua
confiança na hora certa.
O acima exposto é
facilmente verificável,
quer em Moçambique,
quer noutras latitudes. Se
olharmos para o histórico
de conflitos de terra
opondo comunidades
às grandes empresas,
principalmente no ramo
agrícola ou mineiro,
constatamos que, quase
sempre, acabam por
ser dirimidos a favor de
quem tem interesses
económicos, muitas
vezes, violando toda
uma série de direitos das
populações nativas.
A transferência das
populações que estavam
ao redor das minas de
carvão mineral de Moatize,
em Tete, para dar lugar à
exploração do minério
por parte da brasileira
Va l e , q u e e n t r e t a n t o
vendeu suas acções à
Vulcan, é o elucidativo

do que estamos aqui a
tratar. Foi um verdadeiro
espectáculo de violação
de direitos humanos,
que teve o condão de
empobrecer ainda mais as
populações.
Por este país não faltam
exemplos similares, em
que grandes grupos
económicos se apropriam
de pedaços de terra vitais
para a subsistência das
comunidades, sem, no
entanto, criarem bases
para que estas populações
sustentem as suas
famílias e ajudem o país
a crescer. Ora, se isso
acontece com tamanha
regularidade, é porque
alguém o permite, e tal
alguém é o Governo, que
se coloca claramente ao
lado de quem, mesmo não
tendo razão, apresenta-se
com “sacos de dinheiro”,
deixando o povo à sua
sorte.
Qualquer governo que age
desta forma desvirtua por
completo a sua missão,
que é de propiciar um bemestar social para todos,
tendo como prioridade
os mais vulneráveis. Não
se está a advogar, para
que não haja equívocos,
que o Governo abdique
de procurar investidores.
Pede-se apenas que os
investimentos não sejam
feitos sacrificando o povo,
que deve, sempre, ser a
prioridade número um.
serodiotouo@gmail.com
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CONSIDERA VLADIMIR PUTIN

Ocidente é responsável pela insegurança
alimentar
O mundo tem assistindo a uma escalada imparável dos
preços das principais commodities, entre elas produtos
petrolíferos, e gás, que provocam efeito contágio em
todos os restantes bens. Associado a isso, vários países,
especialmente os mais pobres, enfrentam um cenário
de grave insegurança alimentar, que, na opinião das
autoridades da Rússia, é provocada pelos países do
Ocidente, que promovem as sanções, por um lado, e
abocanham os cereais ucranianos, por outro.

Texto: Dossier Económico
Discursando recentemente no
VII Fórum Económico Oriental, o
presidente da Rússia, Vladimir Putin,
abordou a situação da guerra na
Ucrânia. Disse ser impossível, para o
Ocidente, isolar a Rússia, e refutou as
acusações segundo as quais estaria
a usar a energia, concretamente o
gás, como “arma” de guerra contra
a Europa, na sequência do corte
do fornecimento através do Nord

Stream 1, por alegada avaria.
Na sua intervenção, Vladimir Putin
admitiu a possibilidade de impedir a
exportação de cereais ucranianos
para a Europa, avançando que
estaria a ter conversações com
o seu homólogo turco, Recep
Tayyip Erdogan, sobre
esta
matéria. “Excluindo a Turquia como
mediadora, praticamente todos os
cereais que saem da Ucrânia não
vão para os países mais pobres, mas
para Europa”.
Efectivamente,
desde
que

Cereais ucranianos continuam destinados aos ricos

Vladimir Putin responsabiliza ocidente pela crise
foram desbloqueados os cereais
ucranianos, apenas dois de 87
navios tiveram como destino países
em via de desenvolvimento. São
70 mil toneladas em 2 milhões,
destacou
Putin,
desmontando
a narrativa que tem vindo a ser
veiculada pelo Ocidente,
segundo a qual Moscovo
é responsável pela crise
alimentar.
Pandemia e sanções
A cartilha ocidental parece
ter pouca correspondência
com o que acontece no
terreno. É que a crise não
começou exatamente com
a guerra entre a Rússia e
Ucrânia, que teve seu início
a 24 de Fevereiro deste ano.
Ela arrasta-se desde o pico da
pandemia da Covi-19, altura
em que os níveis de produção
caíram, houve dificuldades
de abastecimento, enquanto
países mais ricos do mundo
abocanhavam tudo.
Dados da Organização
das Nações Unidas indicam
que, durante a pandemia, o
número de pessoas famintas
no mundo aumentou em um
terço.
A isso juntaram-se as
sanções impostas sobre a
Rússia, visando os principais
produtos de exportação,
nomeadamente
petróleo,

gás e fertilizantes. Esta situação
provocou uma escassez que, por
sua vez, estimulou o aumento
incessante de preços, situação que
prejudica os próprios definidores
das sanções, mas, mais ainda, às
nações mais vulneráveis.
“Assim que ficou claro que
não haveria nossos fertilizantes
no mercado mundial, os preços
dos fertilizantes e dos alimentos
subiram imediatamente, e a Rússia
não tem nada a ver com isso”,
disse recentemente Vladimir Putin,
expondo a contradição ocidental.
A própria presidente da Comissão
Europeia reconheceu, de resto,
que as sanções estavam a ser
prejudiciais.
Enquanto isso, Moscovo dizse disposta a aumentar o nível de
oferta de fertilizantes para suprir
as necessidades. “Temos uma
previsão de colheita muito boa. Há
perspectivas de exportar até 50
milhões de toneladas de grãos”,
disse o chefe de Kremlin, reforçando
que tudo dependerá da “logística
violada pelas sanções”.
Na última terça-feira, o ministro dos
Negócios Estrangeiros da Rússia,
Sergei Lavrov, acusou o ocidente de
quebrar o acordo internacional de
Istambul, ao impedir a exportação de
cereais e fertilizantes russos através
do Mar Negro. “Os nossos colegas
ocidentais não estão a fazer o que
nos foi prometido pelo secretáriogeral da ONU”, vincou Lavrov.
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COMBATE AO TERRORISMO EM MOÇAMBIQUE

UE aprova verba de 15 milhões de euros

A União Europeia (UE) aprovou ontem o apoio militar à
missão da Comunidade de Desenvolvimento da África
Austral a Moçambique. Parcela complementa uma verba de
89 milhões de euros de financiamento às Forças Armadas.

Texto: Dossier Económico
A União Europeia (UE) aprovou
esta quinta-feira a disponibilização
de 15 milhões de euros para
apoiar militarmente a missão da
Comunidade de Desenvolvimento
da África Austral (SADC) a
Moçambique (SAMIM), coincidindo
com a vista de Borrell a Maputo.
A verba foi aprovada pelo Comité
Político e de Segurança (CPS) da
UE depois do aval do Conselho, em
Abril, a um programa geral de apoio
à União Africana em 2022-2024 ao
abrigo do Mecanismo Europeu de
Apoio à
saber
Os 15 milhões de euros, segundo
um comunicado, irão financiar a
componente militar da SAMIM,
nomeadamente
fortificações

de campo e contentores de
armazenamento,
equipamento
médico, veículos e barcos, assim
como dispositivos tecnológicos.
Esta parcela complementa uma
verba de 89 milhões de euros de
financiamento às forças armadas de
Moçambique destinada a equipar
as unidades que são treinadas pela
missão da UE no país.
O chefe da diplomacia da UE,
Josep Borrell, inicia esta quintafeira uma visita de dois dias a
Moçambique, em que vai reunir-se
com o Presidente, Filipe Nyusi, e
entregar equipamento não bélico
para apoiar o combate antiterrorista
em Cabo Delgado.
O Comité Político e de Segurança
é responsável pela política externa
e de segurança comum e pela
política comum de segurança e
Verba destina-se à SAMIM
defesa da UE. Observador
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DEFENDE PRESIDENTE DA REPÚBLICA

“Agricultura deve colmatar insegurança
alimentar”
O Presidente da República, Filipe Nyusi, convida empresas
do sector agrícola a desenvolverem a agricultura de modo
a que resolvam os problemas de insegurança alimentar
no país. O PR falava ontem, na província de Gaza,
durante uma visita à empresa Massingir Valley Farm, um
empreendimento dedicado ao cultivo de milho, feijão e do
capim elefante.

Texto: Dossier Económico
Segundo o Chefe de Estado,
a perspectiva do Governo é
fazer da agricultura comercial a
grande solução para o problema
da insegurança alimentar em
Moçambique,
Filipe Nyusi almeja ainda novas
parcerias e melhorias de taxas
de importação e exportação.
Sublinhando que é "daqui que saem
novas parcerias e taxas que podem

Filipe Nyusi – Presidente da República

muito bem melhorar e balançar as
nossas economias de exportações
e importações, mas também vão
alavancar o crescimento do sector
pecuário".
Em Fevereiro do ano em curso, o
povoado de Mucatine, em Massingir,
entrou em conflito de terra com a
Massingir Valley Farm, por esta
usurpar grande parte das terras que
pertenciam aos moradores antigos,
que usavam aqueles espaços para
a pecuária e agricultura. Contudo, e
mesmo diante do conflito, a empresa

“

"Mas também gostaríamos que os
parceiros da economia do sector
privado compreendessem que a
actividade social que vão exercer
nesta região é fundamental para
a consistência e convivência das
comunidades"
visitada ontem pelo Presidente da
República implantou o seu projecto
de cerca de 40 milhões de meticais.
A mais-valia disso foi explicada por

Nyusi.
"Este espaço vai rentabilizar
e poupar outros espaços que
podem fazer mais coisas", afirmou,
acrescentando ainda que o
Governo vai continuar a apoiar
o sector privado com facilidade,
"porque este é o nosso
objectivo”.
Explicou ainda que o sector
privado deve compreender
que as actividades sociais em
Massingir serão importantes
para o desenvolvimento da
comunidade.
"Mas também gostaríamos
que
os
parceiros
da
economia do sector privado
compreendessem
que
a
actividade social que vão exercer
nesta região é fundamental para
a consistência e convivência
das comunidades".
De realçar que o Chefe
de Estado dirigiu na quartafeira, na cidade de Xai-Xai, as
cerimónias centrais do 7 de
Setembro, dia dos Acordos de
Lusaka, o dia da Vitória, que
se comemorou sob o lema
"Combatente Firme no Combate
ao Terrorismo, Promovendo o
Patriotismo e Desenvolvimento
do País".
Para marcar a ocasião,
orientou
igualmente
a
cerimónia de condecoração
de 30 Veteranos da Luta de
Libertação Nacional.
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Prodção: ST projectos

Julho 2022

PROJECTO DE SEGURO CLIMÁTICO

500 mil
pessoas
serão
beneficiadas
01

1O distritos
abrangidos

02

Clima aliado à
economia

03

Iniciativa com impacto a
todos níveis
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EDITORIAL

Mais vale prevenir que remediar
O Decreto Presidencial nº 41/2020, de 28 de
Dezembro, criou o Instituto Nacional de Gestão e
Redução do Risco de Desastres (INGD), revogando,
simultaneamente, o decreto 38/99 de 10 de
Junho, que cria o Instituto Nacional de Gestão de
Calamidades (INGC).
Assim, o INGD passou a ser a entidade
Coordenadora de Gestão e Redução do Risco de
Desastres, e, desde então, vem reforçando (ainda
mais) o acento tónico sobre o capítulo da prevenção,
daí a adopção da divisa “mais vale prevenir que
remediar”.
É no âmbito deste princípio que o INGD desdobrase em projectos de desenvolvimento das zonas
àridas e semi-áridas, função adstrita à Divisão de
desenvolvimento das zonas áridas e semi áridas. O
projecto Seguro Climático, Finanças e Resiliência
é mais uma dessas acções que concorrem para
o alcance dos desideratos do INGD, contando
com o inestimável apoio do Banco Africano de
Desenvolvimento (BAD).
Este projecto tem a particularidade de incidir
sobre as zonas áridas e semi-áridas, que são as mais
propensas à seca, o que mina a sua capacidade de
produção e, consequentemente, de subsistência.
No passado, iniciativas similares culminaram
com a mitigação da escassez de água, através da
construção de diversas infra-estruturas de retenção
e abastecimento, o que, associado ao reforço de
competências técnicas, contribui para o incremento
dos níveis de produção agro-pecuária nas zonas
visadas.
Depois de nos anos anteriores o INGD e o BAD
terem concentrado suas acções nas províncias de

Maputo e Gaza, decidiram, desta vez, estender
as suas acções a mais três distritos distritos da
província de Inhambane, subindo para 10 o número
de distritos abrangidos e para 500 mil o número de
potenciais beneficiários.
Ao todo, serão construídos, nos 10 distritos
seleccionados, 20 reservatórios escavados de água,
igual número de furos multifuncionais de água, 30
quilómetros de estradas, três edifícios, um mercado
e um dique, num esforço financiado pelo BAD em
cerca de 47 milhões de dólares.
Trata-se de acções que, para lá de concorrerem
para a criação de resiliência nas comunidades, têm
uma componente económica e académica, como
sublinharam alguns dos administradores presentes
na cerimónia do lançamento do projecto, um acto
dirigido pela presidente do INGD, Luísa Celma
Meque, e que contou com a presença do governador
de Inhambane, Daniel Tchapo, da secretária de
Estado na província, Ludmila Maguni, entre outras
personalidades.
Refira-se que as infra-estruturas constituem
um dos principais indicadores de desempenho do
projecto, e a ele juntam-se os seguintes: nível de
aumento da renda nas comunidades beneficiárias;
aumento dos níveis de produção agrícola através
de adopção de boas práticas agrícolas; redução de
áreas degradadas como resultado da intervenção
do projecto; número de mulheres que adoptam
novas técnicas agrícolas; número de mulheres
e homens treinados com habilidades básicas de
nutrição; e número de funcionários capacitados em
matérias sobre resiliência aos efeitos das mudanças
climáticas.

2022
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FINANCIADO PELO BAD

“Seguro Climático” já é uma realidade
O inovador Projecto de Seguro Climático, Finanças
e Resiliência está já em andamento, depois de ter
sido lançado a 07 de Julho do presente ano, no Posto
Administrativo de Mavume, no distrito de Panda,
província de Inhambane. O lançamento oficial coube à
presidente do Instituto Nacional de Gestão e Redução
do Risco de Desastres (INGD), Luísa Celma Meque,
numa cerimónia que contou, entre outras figuras, com a
presença do governador de Inhambane.
Na sua intervenção, Luísa Celma Meque referiu
que o projecto de Seguro Climático, Finanças e
Resiliência é mais uma iniciativa enquadrada nos
esforços do INGD para redução do risco de desastres
em Moçambique.
Em termos concretos, o projecto será implementado
nos distritos de Magude, Moamba e Marracuene, na
província de Maputo; Guijá, Mapai, Massangena e
Chicualacuala, na província de Gaza; e Funhalouro,
Mabote e Panda, na província de Inhambane. São
zonas que têm em comum o facto de serem áridas e
semi-áridas, demandando, por isso, mais atenção.
“No que concerne à escassez de alimentos no país,
as zonas áridas e semi-áridas são as mais vulneráveis
devido à acentuada degradação das condições de
produção e produtividade agropecuária", explicou
Luísa Celma Meque.
Várias acções serão desenvolvidas nas zonas em
causa, designadamente: provisão de infra-estruturas

de retenção e abastecimento
de água para o consumo
humano e animal, promoção
de actividades agrícolas
associadas aos pequenos
sistemas de irrigação, agroprocessamento, agricultura
de conservação, sanidade
animal,
treinamento
e
transferência de tecnologias
para
as
comunidades
beneficiárias.
A
presidente
do
INGD,
que
exigiu
Luísa Celma Meque, presidente do INGD
aplicação responsável dos
todos os intervenientes da cadeia de implementação
fundos disponibilizados pelo Banco Africano de
deste projecto, de reafirmar a responsabilidade
Desenvolvimento (BAD), deixou vários apelos aos
multissectorial na planificação, gestão, fluxo de
envolvidos na implementação do projecto.
informação e comunicação para a sustentabilidade
"Gostaríamos ainda de apelar ao engajamento de
das acções de médio e longo prazo do projecto", disse.

LCM lançando a primeira pedra para a construção de um resevatório multifuncional de
água

Destacada a “incansável” contribuição do BAD
No âmbito dos compromissos assumidos, quer no
Plano Director de Redução do Risco de Desastres
2017-2030, quer na Lei de Gestão e Redução do Risco
de Desastres, o Governo de Moçambique, através do
INGD, vem fazendo esforços no sentido de mobilizar
recursos para pôr em prática os vários projectos que
tem em carteira.
Neste quadro, o BAD assume um papel de grande
relevo. A prestigiada instituição financeira mereceu,
por isso, especial referência por parte de Luísa Celma
Meque.
“O projecto que hoje tem o seu lançamento oficial
constitui mais uma incansável contribuição do Banco
Africano de Desenvolvimento, no valor de cerca
de 47 milhões de dólares para um período de cinco
anos”, disse a timoneira do INGD, assegurando que
500.000 pessoas serão directamente beneficiadas
pela iniciativa.
O projecto de Seguro Climático, Finanças e
Resiliência tem o condão de reforçar a prevenção contra
os eventos extremos da natureza e o desenvolvimento
das zonas áridas, através da participação comunitária
no processo de desenvolvimento local.
Para o alcance desses objectivos, elucidou, Luísa
Celma Meque, é fundamental o envolvimento de
todos os parceiros públicos e privados existentes a
nível provincial e distrital, em toda a cadeia de gestão e
redução do risco de desastres e a observância efectiva
da Lei de Gestão e Redução do Risco de Desastres,
bem como a garantia do uso transparente e eficiente
dos meios do projecto para o alcance dos objectivos
traçados.
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REVELA PLANO DE INVESTIMENTO

Provisão de água no topo da agenda
O projecto Seguro Climático, Finanças e Resiliência
dá especial atenção à provisão de água. O Plano de
Investimento da iniciativa prevê a construção de um total
de 40 infra-estruturas desta natureza – 20 reservatórios
escavados e igual número de furos multifuncionais.
dos furos previstos para
Panda,
concretamente
em Mavume, iniciou a
7 de Julho, quando a
presidente do INGD, Luísa
Celma Meque, procedeu
ao lançamento da primeira
pedra.
Já na província de
Gaza, serão erguidos
sete. Guijá, Massangena
e Mapai terão igualmente
dois furos multifuncionais,
enquanto Chicualacuala
terá um, acontecendo
o mesmo com o distrito
de Magude, o único da
província de Maputo
que será contemplado
No evento houve espaço para feira agrícola
por esse tipo de infraestrutura.
Maputo.
Está igualmente prevista a construção de um
Entretanto, o projecto Seguro Climático,
dique no distrito de Marracuene, província de Finanças e Resiliência está longe de se cingir
a infra-estruturas de água,
estendendo-se a outras áreas,
com destaque para vias de acesso.
Em Moamba, por exemplo, serão
construídos 20 quilómetros de
estrada, mais 10 quilómetros em
Marracuene, também na província
de Maputo.
Para
além
da
estrada,
Marracuene
vai
ganhar
um mercado e um edifício.
Massangena e Mabote são outros
distritos que serão igualmente
bafejados com edifícios.
Refira-se que as infra-estruturas
constituem um dos principais
indicadores de desempenho
do projecto, e a ele juntam-se
os seguintes: nível de aumento
da renda nas comunidades
beneficiárias; aumento dos níveis
de produção agrícola através de
adopção de boas práticas agrícolas;
redução de áreas degradadas
como resultado da intervenção
do projecto; número de mulheres
que adoptam novas técnicas
agrícolas; número de mulheres e
homens treinados com habilidades
básicas de nutrição; e número
de funcionários capacitados em
matérias sobre resiliência aos
Mapa mostra os distritos abrangidos
efeitos das mudanças climáticas.

A escassez de água é um dos problemas
mais crónicos com que as zonas áridas e semiáridas se confrontam, facto que levou a que
o Instituto Nacional de Gestão e Redução do
Risco de Desastres (INGD) e o Banco Africano
de Desenvolvimento (BAD) priorizassem a
construção de infra-estruturas de retenção e
abastecimento do líquido sem o qual não há vida.
Ao todo, está prevista a construção de duas
dezenas de reservatórios escavados, com a
província de Gaza a absorver o maior número (11).
Os distritos de Chicualacuala, Mapai e Guijá terão
quatro cada, enquanto Massangena assistirá à
construção de três.
Os restantes cinco reservatórios serão
construídos na província de Maputo, três em
Magude e dois em Moamba.
O Plano de Investimento não prevê a
construção de reservatórios em Inhambane, mas
a província lidera a nível de furos multifuncionais
de água, com um total de 12, quatro em cada um
dos três distritos abrangidos, nomeadamente
Funhalouro, Mabote e Panda. A construção de um
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FINANCIADO PELO BAD

“Seguro Climático” já é uma realidade
O inovador Projecto de Seguro Climático, Finanças
e Resiliência está já em andamento, depois de ter
sido lançado a 07 de Julho do presente ano, no Posto
Administrativo de Mavume, no distrito de Panda,
província de Inhambane. O lançamento oficial coube à
presidente do Instituto Nacional de Gestão e Redução
do Risco de Desastres (INGD), Luísa Celma Meque,
numa cerimónia que contou, entre outras figuras, com a
presença do governador de Inhambane.
Na sua intervenção, Luísa Celma Meque referiu
que o projecto de Seguro Climático, Finanças e
Resiliência é mais uma iniciativa enquadrada nos
esforços do INGD para redução do risco de desastres
em Moçambique.
Em termos concretos, o projecto será implementado
nos distritos de Magude, Moamba e Marracuene, na
província de Maputo; Guijá, Mapai, Massangena e
Chicualacuala, na província de Gaza; e Funhalouro,
Mabote e Panda, na província de Inhambane. São
zonas que têm em comum o facto de serem áridas e
semi-áridas, demandando, por isso, mais atenção.
“No que concerne à escassez de alimentos no país,
as zonas áridas e semi-áridas são as mais vulneráveis
devido à acentuada degradação das condições de
produção e produtividade agropecuária", explicou
Luísa Celma Meque.
Várias acções serão desenvolvidas nas zonas em
causa, designadamente: provisão de infra-estruturas

de retenção e abastecimento
de água para o consumo
humano e animal, promoção
de actividades agrícolas
associadas aos pequenos
sistemas de irrigação, agroprocessamento, agricultura
de conservação, sanidade
animal,
treinamento
e
transferência de tecnologias
para
as
comunidades
beneficiárias.
A
presidente
do
INGD,
que
exigiu
Luísa Celma Meque, presidente do INGD
aplicação responsável dos
todos os intervenientes da cadeia de implementação
fundos disponibilizados pelo Banco Africano de
deste projecto, de reafirmar a responsabilidade
Desenvolvimento (BAD), deixou vários apelos aos
multissectorial na planificação, gestão, fluxo de
envolvidos na implementação do projecto.
informação e comunicação para a sustentabilidade
"Gostaríamos ainda de apelar ao engajamento de
das acções de médio e longo prazo do projecto", disse.

LCM lançando a primeira pedra para a construção de um resevatório multifuncional de
água

Destacada a “incansável” contribuição do BAD
No âmbito dos compromissos assumidos, quer no
Plano Director de Redução do Risco de Desastres
2017-2030, quer na Lei de Gestão e Redução do Risco
de Desastres, o Governo de Moçambique, através do
INGD, vem fazendo esforços no sentido de mobilizar
recursos para pôr em prática os vários projectos que
tem em carteira.
Neste quadro, o BAD assume um papel de grande
relevo. A prestigiada instituição financeira mereceu,
por isso, especial referência por parte de Luísa Celma
Meque.
“O projecto que hoje tem o seu lançamento oficial
constitui mais uma incansável contribuição do Banco
Africano de Desenvolvimento, no valor de cerca
de 47 milhões de dólares para um período de cinco
anos”, disse a timoneira do INGD, assegurando que
500.000 pessoas serão directamente beneficiadas
pela iniciativa.
O projecto de Seguro Climático, Finanças e
Resiliência tem o condão de reforçar a prevenção contra
os eventos extremos da natureza e o desenvolvimento
das zonas áridas, através da participação comunitária
no processo de desenvolvimento local.
Para o alcance desses objectivos, elucidou, Luísa
Celma Meque, é fundamental o envolvimento de
todos os parceiros públicos e privados existentes a
nível provincial e distrital, em toda a cadeia de gestão e
redução do risco de desastres e a observância efectiva
da Lei de Gestão e Redução do Risco de Desastres,
bem como a garantia do uso transparente e eficiente
dos meios do projecto para o alcance dos objectivos
traçados.
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Provisão de água no topo da agenda
O projecto Seguro Climático, Finanças e Resiliência
dá especial atenção à provisão de água. O Plano de
Investimento da iniciativa prevê a construção de um total
de 40 infra-estruturas desta natureza – 20 reservatórios
escavados e igual número de furos multifuncionais.
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dique no distrito de Marracuene, província de Finanças e Resiliência está longe de se cingir
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beneficiárias; aumento dos níveis
de produção agrícola através de
adopção de boas práticas agrícolas;
redução de áreas degradadas
como resultado da intervenção
do projecto; número de mulheres
que adoptam novas técnicas
agrícolas; número de mulheres e
homens treinados com habilidades
básicas de nutrição; e número
de funcionários capacitados em
matérias sobre resiliência aos
Mapa mostra os distritos abrangidos
efeitos das mudanças climáticas.
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dezenas de reservatórios escavados, com a
província de Gaza a absorver o maior número (11).
Os distritos de Chicualacuala, Mapai e Guijá terão
quatro cada, enquanto Massangena assistirá à
construção de três.
Os restantes cinco reservatórios serão
construídos na província de Maputo, três em
Magude e dois em Moamba.
O Plano de Investimento não prevê a
construção de reservatórios em Inhambane, mas
a província lidera a nível de furos multifuncionais
de água, com um total de 12, quatro em cada um
dos três distritos abrangidos, nomeadamente
Funhalouro, Mabote e Panda. A construção de um
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também ao campo da alfabetização. É que, com a
instalação dos quatro sistemas de abastecimento
de água, reduz a distância que a população tem
de percorrer para ter acesso ao precioso líquido,
sobrando, assim, tempo para que os pais e
encarregados de educação dediquem-se a outras
actividades, entre elas a escola.
“Queremos que os pais se empenhem na
alfabetização. O distrito de Mabote, neste
momento, está com cerca de 55% da sua população
com um nível de analfabetismo que é preocupante,
então, queremos que mais mulheres engajem-se
na alfabetização”, argumenta Carlos Mussanhane,
antes de apontar outro benefício:
“Vai reduzir o tempo de ausência da mãe dentro
de casa, e nós sabemos que a mulher é a placa
giratória do núcleo familiar, logo, o papel dela
enquanto gestora e dinamizadora do conjunto
familiar é importante. As crianças não vão ficar
muito tempo sem a mãe porque ela foi buscar
água”.
Ainda no quadro do projecto Seguro Climático,
Finanças e Resiliência, Mabote verá o Centro de
Recursos de Uso Múltiplo (CERUM) beneficiar
de obras de reabilitação. Trata-se, segundo
Carlos Mussanhane, de “um lugar de excelência
para a transferência de tecnologias”, onde serão
partilhados conhecimentos sob ponto de vista
teórico e prático com as comunidades, processo
que terá réplica em todas as oito localidades do
distrito.
Na perspectiva do homem forte de Mabote, o
CERUM reforça ainda mais a necessidade de os
pais frequentarem os Centros de Alfabetização
de Jovens e Adultos, pois neles vão adquirir
competências de leitura e escrita que, por sua
vez, permitirão a apropriação de novas técnicas
de produção.

Carlos Mussanhane, administrador de Mabote

com a instalação dos quatro sistemas de
abastecimento de água, reduz a distância que
a população tem de percorrer para ter acesso
ao precioso líquido,
sobrando,
assim,
tempo para que os
pais e encarregados de
educação dediquemseaoutrasactividades,
entre elas a escola.

administrador de Panda

Uma “solução concreta” para os problemas
Já o administrador de Panda quis destacar o
facto de o projecto do INGD e BAD representar
uma “solução concreta” para os problemas das
populações dos distritos abrangidos a nível de
Maputo, Gaza e Inhambane.
“Queremos
reconhecer
e
dar
os
nossos parabéns ao Banco Africano de
Desenvolvimento pelo esforço que faz, de
continuar a apoiar a República de Moçambique
na solução dos problemas que tem”, disse o
dirigente, antes de fazer referência ao trabalho
que tem sido desenvolvido pelo Governo,
através do INGD, e que ditou a atribuição ao
Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi,
do título de Campeão Africano na Gestão dos
Desastres.
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INGD E BAD

Uma parceria valiosa e histórica
O Governo moçambicano tem a prevenção e redução
do risco de desastres no topo das suas prioridades e
tem-se desdobrado no sentido de implementar diversas
acções com vista a alcançar esse desiderato. Grande
parte dessas acções contam com o apoio inestimável do
Banco Africano de Desenvolvimento (BAD).

“É impossível quantificar e
determinar a significação
da valiosa contribuição
do BAD no que tange à
mitigação dos efeitos das
mudanças climáticas

Cesar Abogo, representante do BAD em Moçambique

representante do BAD em Moçambique, CesarAbogo,
para agradecer-lhe por tudo quanto a instituição de
O posto administrativo de Mavume testemunhou BAD.
que faz parte tem feito para a materialização de vários
a concretização de mais um projecto que deriva
No discurso que marcou o lançamento do projecto projectos de resiliência em Moçambique.
das frutuosas relações entre o Instituto Nacional de Seguro Climático, Finanças e Resiliência, a presidente
Luísa Celma Meque fizera o mesmo em Maio
Gestão e Redução do Risco de Desastres (INGD) e o do INGD dirigiu-se, a certa altura, especialmente ao do presente ano, na Reunião de Alto Nível sobre a
Revisão da Carteira de Projectos Financiados pelo
BAD em Moçambique.
“Começo por agradecer o Banco Africano de
Desenvolvimento pelo esforço que tem feito para
manter o fluxo regular de recursos para alavancar os
esforços do Governo de Moçambique na promoção
de desenvolvimento sustentável nos diversos sectores
sociais e económicos de uma forma geral, e pela
atenção que tem dedicado às questões de prevenção,
gestão e redução de desastres decorrentes dos efeitos
das mudanças climáticas de uma forma específica”,
disse.
A dirigente destacou o financiamento e todo o
apoio prestado durante a implementação do Projecto
de Recuperação à Seca e Resiliência Agrícola em
resposta aos efeitos de estiagem registados na zona
sul entre os anos 2015 e 2016.
Esse projecto incluiu a construção de infraestruturas de retenção e abastecimento de água
e promoção da produção agrícola nos distritos de
Chibuto, Chigubo, na província de Gaza, e Magude e
Matutuine, na província de Maputo.
Luísa Celma Meque não se esqueceu de sublinhar
a importância do apoio do BAD quando o país
foi afectado pelos ciclones IDAI e Keneth, que se
abateram sobretudo sobre as províncias de Sofala e
Nampula, em 2019.
“É impossível quantificar e determinar a significação
da valiosa contribuição do BAD no que tange à
mitigação dos efeitos das mudanças climáticas,
pelo que não sabemos como seria a vida das nossas
comunidades sem o apoio do Banco”, reconhece a
Uma das várias acções implementadas com o apoio do BAD
timoneira do INGD.
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DOSSIER DE MARCAS
GRUPO KUMBEZA: O ROSTO DA INOVAÇÃO

“Ganhamos suprindo as necessidades da
sociedade”

Kumbeza é um grupo económico com investimentos
em diversas áreas, como são os casos de hotelaria,
abastecimento de água, ferragens, entre outras. 100%
Moçambicano, o projecto é inovador, resiliente e emprega
mais de 100 colaboradores na província de Maputo.

Texto: Quelto Janeiro
Fotos: Albino Mahumana
Segundo o gestor do Grupo KUMBEZA, o
objectivo da empresa é ajudar as pessoas o
máximo possível, mas também a pensar no
lucro. “Ganhamos suprindo as necessidades
da comunidade”, sintetiza José Matimbe.
O Grupo Kumbeza marca presença na
hotelaria e restauração através da estância
hoteleira denominada Nelson 's Place
Aparthotel, localizada no bairro Intaka. O
mesmo possui quartos-suíte, apartamentos
do tipo um e dois, salas de reuniões, além
de uma área verde para os amantes da
natureza.

funcionários do grupo CUMBEZA

“Temos uma mata nativa que não foi
destruída, para as pessoas que gostam
de ambiente calmo. Estamos próximos
à estrada e ao mesmo tempo os nossos
visitantes têm contacto com a natureza”,
reforçou.
Por estar à margem da estrada, o
empreendimento tem sido visitado por
pessoas de vários cantos do mundo, mas é,
sobretudo, às estratégias do grupo a que se
deve o sucesso do hotel.
“Usamos o sistema overnight para as
pessoas que estão de viagem para outras
províncias. Atraímos as pessoas com vista a
visitarem o nosso hotel e muitas delas dãonos um feedback positivo. Para quem vem a
Moçambique via África do sul e pretende ir
ao norte do país, temos um local ideal para
repouso”, assegurou.

“

“Ser empresário ou gerir uma
empresa é semelhante a um
indivíduo que embarca numa
viagem sem conhecer o destino,
deve estar preparado, pois a
qualquer momento pode ser
baleado, cair ou ir à falência. Deve
estar preparado e ser resiliente”
Apesar de se estar a quatro meses
da quadra festiva, a parte hoteleira já se
prepara para acolher visitantes nacionais e
estrangeiros de diferentes cantos do país.

Com efeito, algumas inovações estão a
ser implementadas, desde o atendimento
ao melhoramento dos ambientes exterior e
interior, com o objectivo único de tornar a
vida dos visitantes ainda mais divertida.
O hotel enfrentou momentos difíceis em
tempos da Covid-19, tendo perdido todos os
hóspedes “de dia para noite”. Se o projecto
mantém-se em pé é graças à resiliência,
congratula-se Matimbe.
“Ser empresário ou gerir uma empresa
é semelhante a um indivíduo que embarca
numa viagem sem conhecer o destino, deve
estar preparado, pois a qualquer momento
pode ser baleado, cair ou ir à falência, deve
estar preparado e ser resiliente”, recomenda.
“Levamos água às zonas recônditas”
O grupo também trabalha no ramo de
fornecimento de água, depois de perceber
que há comunidades obrigadas a percorrer
longas distâncias em busca do precioso
líquido. Neste momento, abastece as zonas
de Mali, Mavoco, Mukhatine, uma parte do
posto administrativo de Pessene, no distrito
da Moamba, e áreas circunvizinhas.
Também fornece o produto aos citadinos
da cidade de Maputo, e não só, interessase em abastecer água em piscinas, bem
como na construção de moradias e outras
actividades que exigem água.
Com mais de cinco anos no mercado,
Kumbeza é também um grupo vocacionado
na venda de tintas específicas para a
construção. “É uma tinta excelente, que
ajuda a corrigir falhas e erros que o pedreiro
pode cometer. Temos também tintas
plásticas, consistentes, tintas apropriadas
para fazer pinturas de parede e também
de tecto”, disse, acrescentando que, nos
próximos tempos, o grupo vai produzir tintas
em Moçambique.
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NACIONAL
NA SUA VISITA A INHAMBANE

Nyusi inaugura infra-estruturas socioeconómicas
em Quissico

O Presidente da República inaugurou na última segundafeira (05 de Setembro), no Município de Quissico, distrito
de Zavala, província de Inhambane, duas novas infraestruturas de grande impacto socioeconómico, construídas
de raiz. Trata-se do mercado central, composto por 265
bancas, incluindo lojas, e o edifício do Conselho Municipal.
Ambos estão avaliados em mais de dois milhões de euros,
financiados pelo Governo Federal da Alemanha (KFW).

Texto: Anastácio Chirrute,
em Inhambane.
Com as infra-estruturas, os vendedores
e os funcionários da edilidade passam a
dispor de espaço para o desenvolvimento
das suas actividades em melhores
condições de saneamento, o que irá
contribuir na melhoria do atendimento ao
cidadão.
Rosa Francisco é mãe de três filhos
e dedica-se ao comércio há mais de 10
anos. Muda de semblante quando se
recorda dos momentos tristes que ela e
seus colegas de trabalho enfrentavam
quase todos os dias. Sem espaços

Filipe Nyusi, Presidente da República

seguros para exercerem a sua actividade
comercial, os produtos eram expostos ao
sol e à chuva. Para piorar, eram obrigados
a disputar o mesmo espaço com viaturas,
contra todos os riscos.
ʺAgora estamos muito felizes. Vamos
passar a vender os nossos produtos em
lugar muito seguro e limpo. Antes nós
sofríamos muito, éramos obrigados a
vender os nossos produtos debaixo do
sol e da chuva, às vezes, correndo risco
de sermos atropelados‶, conta.
A mesma alegria é partilhada por
Ernesto Zavale, que não encontra
palavras para descrever o quão feliz está.
A sua guerra com a polícia camarária já
chegou ao fim e não pretende mais voltar
à rua para vender os seus produtos.
ʺA vida de um vendedor ambulante

Mercado tem mais de 200 bancas
não é boa. Eu, particularmente, tinha
que correr para me esconder sempre que
visse a polícia camarária e isso era difícil.
Há dias que eu perdia minha mercadoria
e as contas não batiam em casa. Por
isso, este mercado vai nos ajudar muito.
Aqui, cada vendedor
vai ficar na sua banca
à espera que o cliente
chegue para comprar,
mesmo que faça chuva
ou sol‶.
Filipe Nyusi disse que,
com estes investimentos,
o Governo pretende
acelerar a melhoria na
prestação de serviços
públicos, contribuindo
para a atracção de mais
investimentos, com o fim
último de impulsionar
o
desenvolvimento
económico local.
"Continuamos
a
investir na capacitação
dos municípios porque
reconhecemos o seu
papel importante na
prestação de serviço ao
cidadão, uma missão que
complementa a acção do
Governo na promoção
do
desenvolvimento
sustentável e na redução
das assimetrias locais
no país".
Nyusi disse ainda
que as infra-estruturas
ora inauguradas vão

conferir um novo perfil arquitectónico ao
Município de Quissico, realçando a sua
beleza, marcada por lagoas e praias que
propiciam as melhores condições para o
desenvolvimento do turismo.
Por isso, apelou aos vendedores
e utentes que façam o melhor uso do
mercado, de modo a garantir a sua
durabilidade.
ʺApelamos os utentes, os vendedores
e a população, no geral, que façam o
melhor uso do mercado. Encorajamos
aqueles que se aglomeraram na via
pública com os seus produtos na cabeça
correndo atrás dos automobilistas a
abandonarem este princípio‶.
Filipe Nyusi não quer mais ouvir falar de
sangue nas estradas no distrito – Zavala
– que faz parte da lista dos distritos que
mais acidentes têm registado, sendo que
uma das causas é o comportamento dos
automobilistas.
ʺFaçam de Quissico uma zona livre
de acidentes de viação, um fenómeno
que continua a preocupar a sociedade,
sobretudo na província de Inhambane‶,
concluiu Filipe Nyusi.
As duas infra-estruturas foram
financiadas pelo Governo da República
Federal da Alemanha, através do
Projecto PRODIA, e custaram cerca de
2.6 milhões de euros.
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INTERNACIONAL
PELA PRIMEIRA VEZ DESDE 1985

Libra atinge menor valor face ao dólar

A libra britânica caiu para o valor mais baixo em 37
anos em relação ao dólar, na última quarta-feira (07 de
Setembro), numa altura em que o Reino Unido enfrenta
uma série de problemas económicos sobrepostos sem
soluções fáceis.
Uma recessão iminente, uma crise
energética desastrosa e a inflação
mais alta entre os países do G7
fizeram a libra afundar em 2021. A
moeda caiu 0,5%, para uma baixa
de US$ 1,14, na quarta-feira, em
um patamar inferior ao de Março
de 2020, quando a pandemia da
Covid-19 começou.
A queda levou a moeda ao seu
nível mais baixo desde 1985, quando
Margaret Thatcher era primeiraministra.
Enquanto isso, Liz Truss, que
está em seus primeiros dias no cargo
como quarta primeira-ministra do

“

Liz Truss, que está em seus
primeiros dias no cargo como
a quarta primeira-ministra do
Reino Unido, desde a votação
do Brexit, em 2016, já está
encarando o barril de uma
potencial crise cambial.

Reino Unido, desde a votação do
Brexit, em 2016, já está encarando o
barril de uma potencial crise cambial.
Truss está a considerar um
compromisso de 150 bilhões de
libras (US$ 172 bilhões) para limitar
os preços crescentes de energia
que ameaçam levar milhões de
britânicos à pobreza neste inverno
europeu, à medida que o custo de
vida aumenta.
No entanto, ela não disse como
o país planeia pagar pelo resgate.
Truss fez campanha a favor de
cortes de impostos e disse na imposto sobre empresas de energia
quarta-feira que se opõe a um novo que tiveram lucros recordes durante

Truss entra em cena em momento difícil (Reuters)

o recente aumento nos preços dos
combustíveis.
O Reino Unido tomou empréstimos
pesados durante a pandemia, mas os
investidores podem em breve torcer
o nariz para emprestar mais dinheiro
ao país se ele cair no chamado ciclo
de estagflação, no qual a economia
encolhe, mas os preços continuam
subindo.
Isso
poderia
encorajar
os
comerciantes
a
continuar
abandonando a libra, tornando mais
difícil para a economia dependente
de importações manter seus
pagamentos e elevando ainda mais
a inflação.
O cenário pode forçar o Banco
da Inglaterra a aumentar as taxas
de forma mais agressiva, o que, por
sua vez, prejudicaria a economia do
país. A chamada crise do balanço
de pagamentos é uma ameaça
potencial, se não presente.
Na quarta-feira, a primeiraministra descartou estender o
imposto de 5 bilhões de libras (US
$6 bilhões) que o ex-ministro das
Finanças, Rishi Sunak, introduziu
em Maio aos produtores de petróleo
e gás natural do Reino Unido para
financiar um pacote anterior de alívio
de energia.
“Sou
contra
um
imposto
inesperado”,
disse
ela
ao
parlamento. “Acredito que é errado
dificultar que as empresas investem
no Reino Unido justamente quando
precisamos de fazer a economia
crescer”, acrescentou. CNN Brasil
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INTERNACIONAL
ANGOLA

Morosidade na banca gera descontentamento  

"Em bom rigor, pelo que se
Os clientes dos diversos bancos comerciais em Luanda nas dependências do Banco
pode
constatar agora, estamos
Millennium
Atlântico.
mostram-se agastados com a morosidade no atendimento
Delfina Chilala, assistente de com problemas sérios ao nível de
e pedem melhorias urgentes nos serviços oferecidos.
clientes, disse que as enchentes nos infra-estruturas, como sistemas
Entre as soluções que avançam,
o aumento de caixas automáticas,
bem como a abertura de mais
agências constam das medidas
para evitar os aglomerados que
se observam em muitos bancos
principalmente em períodos de
pagamento de salários.
Numa ronda feita pelo Jornal
de Angola, em alguns pontos
da cidade capital, verificou-se
filas intermináveis nas portas de
algumas agências bancárias, para
quem apenas deseja(va) depositar
ou levantar dinheiro.
Educação financeira
Na
visão
do
contabilista
aduaneiro, Luís Faustino, os
aglomerados nos bancos são fruto
dos factores ligados à inexistência

da cultura empreendedora e a falta
de educação financeira.
Fez saber ainda que as
tecnologias
de
informação
desempenham
um
papel
preponderante na vida do cidadão.
Deixou um apelo aos investidores
no sentido de apostarem nas
correspondências bancárias a fim
de facilitar a vida financeira da
população.
Já a executiva de vendas, Carla
Silva, disse que a arrogância no
atendimento e favoritismo, muitas
das vezes, contribuem para o
aumento de aglomerados nas
agências bancárias.
É de opinião que todos os
bancos optem por, pelo menos,
uma caixa de depósito automático
em todas as agências como ocorre

Clientes pedem melhorias no atendimento (Edições Novembro)

bancos notam-se mais no horário
de almoço, visto ser o momento em
que muitos aproveitam para fazer
movimentos nas contas.
"Na minha opinião, os gerentes
das agências deveriam criar
maneira de nestas horas os
funcionários não se ausentarem
dos balcões", disse.
Num dos artigos de opinião
do Jornal de Angola, sobre as
enchentes nos bancos e terminais
de multicaixas, o jornalista Adebayo
Vunge escreve que num olhar mais
de fundo, apesar dos números
da Emis revelarem um aumento
excepcional dos números de
terminais e operações nos últimos
anos, está-se com problemas
sérios de infra-estruturas. Ou
seja, quando se reclama da
bancarização parece apenas que
resulta da literacia dos cidadãos.

informáticos, principalmente da
rede bancária com um número
ainda reduzido face à demanda dos
terminais", afirma.
Faz, por isso, todo o sentido que
o BNA, para minimizar esse efeito,
tenha recomendado a abertura
dos bancos para além do horário
habitual, o que pressupõe maior
flexibilidade e possibilidade de
atendimento também nos finais
de semana e feriados, bem como
um maior apetrechamento com
recursos nos referidos terminais
multicaixa que já ficam mais vezes
sem dinheiro do que o contrário, tal
é a procura.
Mas uma questão que salta à
vista é o tema da inclusão financeira
no sentido em que há um trabalho
enorme a ser feito, mas que precisa
ser melhor complementado. Jornal
de Angola
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INTERNACIONAL
CASO “UBER FILES”

Taxistas manifestam-se em Bruxelas

Milhares de táxis, entre os quais portugueses,
aglomeraram-se ontem junto à sede da Comissão
Europeia, em Bruxelas, para reclamar medidas da
instituição na sequência do caso "Uber Files", disse à
Lusa uma fonte do sector.
“Estão aqui milhares de carros
franceses, belgas, da Croácia,
Suíça, Suécia, Itália, Espanha, Malta
e alguns portugueses. Isto não é
uma manifestação corporativa, é de
empresários do táxi e trabalhadores",
disse à Lusa o presidente da
Federação Portuguesa do Táxi
(FTP).
Carlos Ramos disse que esta
manifestação de taxistas europeus é
a consequência de uma investigação
sobre os ficheiros da UBER.
"É
preciso
apurar
as
responsabilidades dessa gente.
Saber o papel da comissão, o papel

da comissária, que na altura era
vice-presidente do Parlamento
Europeu. O relatório dos jornalistas
é muito claro: houve gente que se
vendeu, muita gente vendeu a alma
ao diabo", sublinhou.
Na opinião de Carlos Ramos, é
necessário apurar responsabilidades
políticas e criminais.
"Queremos saber o que vai fazer a
CE para investigar o que se passou.
Por outro lado, e esta é outra
exigência, temos conhecimento
de que corre nos corredores da
CE uma recomendação que tem
por objectivo (...) liberalizar para

Reputação da Uber cada vez mais em baixo (Global Images)

acomodar as plataformas. Querem
criar uma lei única que acomode
táxis e plataformas e nós não
queremos. Queremos continuar a
ter estatuto de transporte público
de passageiros e viaturas ligeiras
e a UBER que trabalhe segundo as
recomendações que vierem a sair
do parlamento", frisou.
O presidente da FTP destacou
igualmente que o sector deve
também exigir aos seus países de
origem que se criem comissões.
"Já consultamos os partidos
com assento parlamentar e, no dia
20, vamos ser recebidos por Edite
Estrela", disse.
Além da FTP estão também
presentes elementos da Associação
Nacional Táxis Unidos de Portugal
(ANTUP) e a Associação Nacional
dos Transportes Rodoviários em
Automóveis Ligeiros (ANTRAL).
O objectivo do protesto "é

exigir da Comissão Europeia,
Parlamento Europeu e parlamentos
dos respectivos Estados-membros
consequências da promiscuidade
revelada – com factos – que
permitiram a invasão e instalação
desta multinacional na Europa".
Pretende-se
conhecer
as
intenções da Comissão Europeia
após a divulgação do caso, exigir
inquéritos parlamentares, sanções
e compensações, e reivindicar
que "seja claramente marcada a
diferença entre o serviço de utilidade
pública do táxi e as ofertas da
iniciativa privada".
A empresa
norte-americana,
Uber, concebeu uma estratégia
de expansão que recorreu ao
lóbi político junto de governos,
mas também formas ilícitas para
ludibriar autoridades, revelou um
trabalho do Consórcio Internacional
de Jornalistas de Investigação
(CIJI), divulgado em 10 de Julho
passado.
A investigação "Uber Files"
envolveu 40 meios de comunicação
em 29 países (Portugal não está
nesta lista de 'media partners',
embora o caso português tenha
sido abordado), e analisou mais
de 124 mil documentos. Concluiu
que, entre 2013 e 2017, o então
CEO da plataforma de transporte,
Travis Kalanick, deu aval a uma
estratégia (inclusive em Portugal)
que explorava a violência contra
motoristas da Uber para promover
a imagem da empresa contra os
taxistas e os governos que criavam
problemas ao seu negócio.
O plano começou a ser
desenhado em 2015, quando os
estrategas da empresa norteamericana
perceberam
que
poderiam beneficiar-se dos actos
de violência contra os motoristas,
ganhando a simpatia da opinião
pública, foi referido.
A investigação citou um dos
lobistas da empresa, Christian
Samoilovich, numa mensagem
enviada a um colega, em Março
deste ano, em que reconhece que
a Uber poderia usar a seu favor
a violência contra os motoristas,
depois de um conselheiro da
Comissão Europeia ter escrito
na rede social Facebook que um
Uber em que viajara tinha sido
atacado por taxistas. Lusa
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CRISE ENERGÉTICA

Empresas portuguesas triplicam gastos com gás

Cerca de 40% das empresas triplicaram o custo com gás
natural, uma em cada seis viu triplicar a factura eléctrica e
dois terços negam qualquer benefício com o mecanismo
extraordinário criado dentro do Mibel, segundo um
inquérito divulgado ontem.
Promovido
pela
Associação
Empresarial de Portugal (AEP) junto de
1.020 empresas associadas, de todo o
país e de vários sectores de actividade,
o inquérito conclui que "cerca de 40%
de empresas registaram aumentos
superiores a 200% no gás natural",
enquanto uma em cada seis empresas
registaram aumentos superiores a
200% na electricidade e três em cada
cinco registaram aumentos superiores
a 20% nos combustíveis.
Adicionalmente, "cerca de dois terços
das empresas refere não ter benefício
na factura de energia eléctrica" com
a implementação do Mecanismo
de Ajuste do Mercado Ibérico de
Electricidade, destinado a evitar uma
escalada dos preços da energia e mais
de um quinto diz não conseguir "aferir

a existência ou não de benefício pelo
facto desta componente não surgir de
forma autónoma na factura.
Segundo a AEP, "apenas uma
pequena percentagem de empresas
(uma em cada oito) refere registar
benefícios" com este mecanismo.
"Os resultados do inquérito da
AEP confirmam o que temos vindo
a alertar. As mais de mil empresas
que responderam às questões
demonstram grande preocupação e
mostraram enorme apreensão quanto
à escalada dos custos de energia e à
incapacidade de os repercutir no preço
final dos bens", afirma o presidente da
AEP, Luís Miguel Ribeiro, à Lusa.
Para este responsável, "é imperativo
reduzir a tributação sobre a energia, já
elevada no contexto europeu ainda

Escalada dos preços é consequência directa das sanções à Rússia

antes da pandemia e da guerra;
criar outras medidas efectivas e
eficazes para ajudar as empresas
a mitigar a subida exponencial de
custos de produção, em especial
na energia, que passa por alocar
de modo predominante, célere e
imediato os fundos europeus (Portugal
2030 e reorientação do PRR) para
as empresas (fundamentalmente,
para a industrialização, incluindo
investimentos
na
eficiência
energética)".
Caso estas medidas não se
concretizem, no inquérito da AEP, "as
empresas apontam para a necessidade
de redução da actividade (algumas
apontam mesmo para a possibilidade
do encerramento de unidades de
produção) e para a diminuição das
intenções de investimento", reforça
Luís Miguel Ribeiro.
Das conclusões do inquérito resulta
ainda que "cerca de metade das
empresas tem um peso dos custos
de energia nos custos operacionais
inferior a 20% e cerca de um terço

entre 20% e 40%", mas "quase metade"
(47%) das empresas afirma que
"não consegue repercutir o aumento
dos custos da energia no preço dos
produtos, face ao impacto que teria na
perda de competitividade e na carteira
de encomendas".
A esta questão, apenas uma em
cada 12 empresas respondeu que
será capaz de repercutir nos preços
dos produtos o aumento da factura
energética.
No que se refere à situação actual
dos contratos da electricidade, após
a implementação do mecanismo
extraordinário, "a maioria das
empresas ainda mantém o contrato de
electricidade anterior à implementação
do mecanismo, enquanto 30% teve de
efetuar novo contrato por denúncia do
anterior".
A redução de actividade e a
modificação nas gamas de produtos
são as alternativas mais referidas pelas
empresas face ao aumento dos custos
de energia, enquanto o recurso ao
'lay-off' ou o encerramento parcial de
unidades de produção são apontados
por perto de um quinto das empresas,
em cada caso.
Pelo contrário, o incremento do
teletrabalho não é apontado como
solução, o que a AEP explica com o
facto de "não se adequar à indústria
transformadora, onde o inquérito
regista uma elevada percentagem de
respostas".
Quanto ao impacto esperado
da evolução dos custos da energia
nas intenções de investimento das
empresas a curto prazo, verifica-se que
"a larga maioria das empresas (cerca de
80%) antevê uma redução assinalável
das intenções de investimento,
sendo que em mais de um terço das
empresas é esperada uma redução
muito significativa".
Para mitigar o impacto do aumento
dos custos da energia na sua actividade,
a "quase totalidade das empresas
defende a descida de impostos
sobre a energia e o apoio célere dos
fundos europeus", nomeadamente
"a realocação do PRR [Plano de
Recuperação e Resiliência] para
combater a crise energética" e "apoiar
o investimento em equipamentos
mais eficientes e novas energias
alternativas". Notícias ao Minuto

