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Trabalho infantil agrava-se a cada ano

Fenómeno abrange 2.6 milhões de crianças
À semelhança da informalidade, “o trabalho infantil ganha 
proporções cada vez mais alarmantes em Moçambique”, 
revela o Instituto Nacional de Estatística (INE). Os 
resultados do Inquérito ao Sector Informal, divulgados 
há poucas semanas pela instituição, indicam que 2 690 
567 (dois milhões, seiscentos e noventa mil e quinhentos 
e sessenta e sete) crianças com idade dos 7 a 14 anos 
exercem actividades económicas.

Em Abril do presente ano, a ministra 
do Trabalho, Emprego e Segurança 
Social, Margarida Talapa, dava conta 
que 2.4 milhões de crianças em 
Moçambique estavam envolvidas 
no trabalho infantil em 2021, o que 
representava o dobro em relação aos 
números de há 10 anos.

No entanto, estatísticas mais 
recentes, divulgadas pelo INE, no 
seu Inquérito ao Sector Informal 

correspondente ao mesmo ano 
(2021), revelam uma realidade 
ainda mais aterradora. O número de 
crianças no trabalho infantil aproxima-
se perigosamente aos três milhões, 
estando, nessa altura, fixado em 2 
690 567 (dois milhões, seiscentos e 
noventa mil e quinhentos e sessenta 
e sete).

Segundo a legislação vigente 
em Moçambique, a idade mínima 
para ingressar no mercado de 
trabalho é de 18 anos. No entanto, 
excepcionalmente, aceita-se que 
indivíduos com idade compreendida 

TRABALHO INFANTIL CONTINUA EM ALTA

entre 15 e 17 anos trabalhem, 
desde que não seja em actividades 
insalubres, perigosas ou que exijam 
grande esforço físico. Para o efeito, 
é igualmente imprescindível uma 
autorização expressa dos seus 
representantes legais.

Posto isto, esclarece o INE, é 
considerado trabalho infantil aquele 
realizado por crianças e adolescentes 
com idade compreendida entre 7 e 14 
anos, independentemente do regime 
de trabalho.

Segundo a instituição responsável 
pelas estatísticas do país, cerca 
de 0,1% da população infantil 
com actividade económica no 
sector informal é chefe de família 
no seu agregado familiar. Esta 
população, acrescenta o INE, está 
maioritariamente concentrada nas 
províncias de Cabo Delgado e Tete, 
nas zonas norte e centro do país, 
respectivamente.

80,3% dos 2.6 milhões de crianças 
são filhos que residem com os seus 

Texto: Amad Canda

progenitores, seguidos de netos 
(11,7%), outro parentesco (5,1%) e 
irmãos (1,9%).

 
Baixo nível de escolaridade

Em muitas partes do país, com 
particular ênfase nas zonas rurais, o 
envolvimento das crianças no trabalho 
infantil propicia o absentismo ou 
abandono à escola. Os resultados do 
Informe ao Sector Informal confirmam 
essa tendência, ao indicarem que 
16.2% deste universo de 2.6 milhões 
de crianças nunca frequentou a escola. 
80% encontram-se a frequentar 
classes do ensino primário, e 3.1% no 
ensino secundário.

 
Nampula e Zambézia lideram 

sector informal
Os dados do Informe ao Sector 

Informal 2021 mostram que, em 
Moçambique, as actividades 
económicas no sector informal são 
exercidas por 13 468 100 (treze 
milhões e quatrocentas e seiscentas e 
oito mil e cem) pessoas. As províncias 
de Nampula (2 641 770) e Zambézia 
(2 508 159) têm o maior número de 
pessoas a exercer actividade informal. 
Na cauda está a cidade de Maputo, 
com 430 164 pessoas.

A informalidade é mais presente 
na zona rural, que absorve 8 811 087 
pessoas, o dobro das 4 657 013 que 
trabalham na zona urbana, factor 
que ajuda a explicar o domínio da 
agropecuária neste campo.

“Segundo o ramo de actividade, 
a maioria da população encontra-
se empregada na agricultura e 
pecuária, correspondente a 74,8% 
da população com actividade neste 
sector, precedida de comércio (7,4%) 
e construção (2,8%)”, lê-se naquele 
que é o segundo Informe ao Sector 
Informal alguma vez realizado no país.

Refira-se que o INE define o sector 
informal como sendo aquele cujas 
actividades são caracterizadas por um 
baixo nível de organização, geralmente 
de nível familiar, com divisão limitada 
ou inexistente entre trabalho e capital 
e relações de trabalho, geralmente 
baseadas em colaboração ocasional, 
de relação familiar ou de amizade, 
sem contratos formais. Caracteriza-
se, igualmente, por não formalização 
(registo) das empresas ou, quando 
formalizadas, o registo é ao nível das 
estruturas locais (licenças precárias).
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GREPOC revela défice orçamental
O Gabinete de Reconstrução Pós Ciclones (GREPOC) 
anunciou esta quinta-feira, 22 de Setembro, na cidade da 
Beira, ter défice orçamental para a reabilitação das 290 mil 
casas destruídas pelo ciclone Idai, em 2019.

“Tendo em conta que os fundos 
disponibilizados pelos parceiros são 
exíguos, nós havíamos planificado 
cerca de 800 milhões de dólares para 
a reabilitação das 290 mil casas em 
todas as províncias afectadas pelo 
ciclone Idai. Mas os parceiros deram-
nos apenas cerca de 100 milhões de 
dólares, e isto obrigou-nos a fazer 
novas ginásticas”, disse o director 
executivo do do GREPOC, Luís Paulo 
Mandlate.

Luís Mandlate, que falava a 
jornalistas na Beira, aquando da 
entrega das três unidades sanitárias e 
uma escola, reabilitadas pelo GREPOC, 
avançou que, neste momento, a 
instituição tem disponíveis 42 milhões 
de dólares destinados à reconstrução 
de 15 mil habitações destruídas pelo 
Idai, cuja selecção de igual número de 
agregados familiares já arrancou nos 
distritos de Dondo, Búzi, Nhamatanda 
e Beira.

O levantamento e apuramento das 
15 mil famílias para esta primeira fase 
do programa obedeceram a critérios 
de vulnerabilidade climática (maior 

PARA REABILITAR CASAS AFECTADAS PELOS CICLONES

exposição às calamidades naturais), 
níveis de pobreza e de destruição das 
habitações e acesso às infra-estruturas 

Texto: Dossier Económico

básicas.
Com efeito, realizou-se um inquérito 

porta a porta por 555 inquiridores 
contratados e treinados pelo Instituto 
Nacional de Estatística (INE). Os 
trabalhos tiveram duração de dois 
meses e permitiram que se chegasse 
à conclusão da existência de mais 
de 15 mil famílias que precisam de 
assistência urgente na reabilitação 
das suas infra-estruturas.

Mandlate explicou que, para além 
da componente habitacional, que 
será coberta pelo financiamento 
do Banco Mundial, no valor de 42 
milhões de dólares, o GREPOC tem 
disponíveis outros 58 milhões de 
dólares destinados à restauração 
e/ou construção de 43 edifícios 
públicos arruinados na Beira, 
Dondo, Búzi e Nhamatanda, quatro 
mercados destruídos no Búzi, Dondo 
e Nhamatanda e uma ponte cais, no 
Búzi.

O responsável revelou que, após 
a conclusão da inquirição, seguiu-se 
à fase da selecção de Organizações 
Não Governamentais (ONGs) que 
apoiarão o processo de reconstrução 
e de treinamento de artesãos que vão 
assistir os agregados familiares na 
reedificação das suas casas.

“Estimamos que a selecção das 
famílias, ONG (ONGs) e de artesãos 
seja concluída em alguns meses, 
para, em seguida, iniciar-se com 
as intervenções de reabilitação 
propriamente ditas. A mobilização 
de fundos junto aos parceiros vai 
continuar com vista a cobrir o défice. 
Como devem saber, as necessidades 
de reconstrução pós-ciclones situam-
se na ordem de 3.2 mil milhões de 
dólares. A disponibilidade é de apenas 
1.6 mil milhões de dólares”, disse.Beira foi a cidade mais sacrificada pelo ciclone Idai

Os trabalhos tiveram duração de 
dois meses e permitiram que se 
chegasse à conclusão da existência 
de mais de 15 mil famílias que 
precisam de assistência urgente 
na reabilitação das suas infra-
estruturas.

“
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EDITORIAL

Crescimento sustentável
A 77ª  Assembleia Geral 
da Organização das 
Nações Unidas lançou, 
uma vez mais, o alerta 
para  a  acentuada 
degradação do meio 
ambiente e para as 
suas consequências 
nefastas no presente 
e  no futuro.  Com 
notável veemência, o 
secretário-geral da ONU 
condenou as práticas 
de mui tos países 
desenvolvidos, que 
simplesmente rasgam 
os compromissos 
a c o r d a d o s  n a 
Escócia, durante a 
26ª   Conferência da 
ONU sobre Mudanças 
Climáticas.
G u t e r r e s  d i r e c t o 
e incisivo, como se 
impunha, ao atacar 
o s  p a í s e s  m a i s 
desenvolvidos, e ao 
mesmo tempo propor 
a taxação de lucros 
extraordinários para 
empresas do sector 
das energias fósseis.
sses desenvolvimentos 
dão-se numa altura em 
que, para colmatar o 
défice provocado pelo 
corte de fornecimento 
do gás russo, muitos 
p a í s e s  d a  U n i ã o 

Europeia voltaram a 
usar o carvão mineral, 
recurso abundante em 
Tete mas, com pouco 
futuro no novo mundo.
Ora, aqui é que está a 
ironia disto tudo. Foi 
por força da agenda 
c l i m á t i c a  q u e  o 
carvão viu seu valor 
decrescer, de tal modo 
que a mineradora 
Vale decidiu abdicar 
da exploração das 
minas de Moatize, hoje 
nas mãos da Vulcan. 
Ignorando a agenda 
de desenvolvimento, 
que em África é mais 
urgente, os europeus, 
mas não só, obrigam-
nos a abdicar das 
n o s s a s  r i q u e z a s , 
mesmo que esteja claro 
que somos os menos 
culpados pelo estágio 
em que o meio ambiente 
se encontra.
H o j e  e s t ã o ,  e l e s 
próprios, os paladinos 
das energias limpas 
a usar o que afirmam 
ser  extremamente 
p r e j u d i c i a l ,  e 
continuarão a fazê-
l o  c o m  o  g á s  e 
petróleo. Fazem-no 
pe la  necess idade 
de sobrevivência , 

entendemos. Era bom, 
no entanto, que também 
eles entendessem 
que, pelas mesmas 
razões, os mais pobres 
precisam de explorar e 
tirar proveito de seus 
recursos.
Para além da lição da 
empatia, fica a ideia de 
que os radicalismos 
não fazem bem. O 
d e s e n v o l v i m e n t o 
e c o n ó m i c o  e  a 
p r e s e r v a ç ã o  d o 
meio ambiente não 
s ã o  m u t u a m e n t e 
exclusivos. Equilíbrio 
pede-se. A natureza 
existe também para 
servir ao homem e os 
recursos considerados 
poluentes são, por sinal, 
parte da natureza, não 
são artificiais, mesmo 
que a sua extracção 
d e m a n d e  m e i o s 
artificiais.
Dito isto, reforçamos 
q u e  t a l v e z  n ã o 
sejam necessários 
cortes radicais, mas 
inteligência e equilíbrio, 
para que o homem não 
sucumba para salvar 
o meio ambiente, mas 
também não mate o 
meio ambiente pela sua 
ganância.

PROPRIEDADE DA 
S.T. PROJECTOS E 

COMUNICAÇÃO, LDA
ADMINISTRAÇÃO : 
Gabriel Muchanga
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Lucas Mussa continua a recuperar-se dos ferimentos

Txopelistas queixam-se da má actuação da 
Polícia Municipal
Os condutores de “txopela” queixam-se da suposta má 
actuação dos agentes da Polícia Municipal na Beira. 
Segundo os mesmos, a polícia efectua cobranças ilícitas, 
inspecção irregular dos meios quando se encontram 
estacionados, para além de outras práticas que perturbam 
a sua actividade rotineira na busca pela sobrevivência.

Outro problema apresentado pelos 
visados tem a ver com o pagamento de 
parqueamento no valor de 500 meticais, 
porém, sem recibo, isto quando os 
motociclos são levados ao comando da 
corporação na Munhava, o que para eles 
não faz sentido. Aliás, exigem explicação 
sobre o destino deste valor.

Entrevistados pelo Dossier 
Económico, alguns operadores de 
“txopela” acusam a polícia de ser 
corrupta durante as suas actuações e de 

levar a cabo apreensões arbitrárias dos 
seus meios circulantes.

Manuel Chiguanda,   txopelista da 
praça há mais de 10 anos, disse que 
as autoridades municipais, em vez de 
sensibilizarem os automobilistas, quando 
constatam alguma irregularidade, 
inventam motivos para exigir aquilo a 
que chamam de “refresco”.

“O que me inquieta é a forma como 
a polícia camarária tem actuado. Aquilo 
é uma roubalheira. É normal sermos 
conduzidos ao comando sem justa 
causa, só porque supostamente estou 
mal parado. E exigem-nos valores para 
nos libertarem, pagamos porque não 

NA CIDADE DA BEIRA

temos a quem recorrer”, afirmou.
Tomás Paulino, outro entrevistado, 

lamentou que, para a Polícia Municipal, 
um condutor nunca está completo, 
visto que, mesmo apresentando toda a 
documentação possível, esta [a polícia] 
procura sempre algum pretexto para a 
sua retenção.

“Estão a trabalhar mal. Eles sabem 
muito bem que as motos são fiscalizadas 
quando estão em movimento, mas não 
é o que está a acontecer. As operações 
devem ocorrer na via pública e não em 
esquinas como o fazem. Quando vamos 
ao comando, as multas são altas, variam 
de 3 mil a 15 000 meticais. Esse dinheiro 
é muito”.

Tratados como bandidos 
Ângelo Albertino, por sua vez, precisou 

que, em caso de irregularidades, os 
agentes devem pautar pelo diálogo, e 
não haver intimidações.

“Somos perseguidos como se 
tivéssemos cometido algum crime. 

Texto: Dossier Económico

Estamos cansados de sermos 
maltratados nas vias públicas. Quero 
pedir ao município para olhar a questão 
de parqueamento”, anotou.

Saragaio Pequenino pede ao edil 
Albano Carige para que dialogue com os 
seus homens da Polícia Municipal, para 
que as alegadas perseguições possam 
cessar.

  “Estão a fazer o seu trabalho, mas 
também devem entender que estamos 
à procura de ganha-pão. Eles, quando 
chegam numa praça, saltam da viatura 
como se de problema se tratasse. 
Isso não é correcto. Queremos boa 
colaboração”, apelou.

Contactado, o chefe das operações 
da Polícia Municipal, Chimuca António, 
prometeu pronunciar-se oportunamente, 
visto que se encontra ausente.

Txopelista atropelado
Um operador de txopela, identificado 

pelo nome de Lucas Mussa, contraiu 
ferimentos ligeiros na cabeça, após 

ter sido atropelado por uma 
viatura da Polícia Municipal, de 
marca Mahindra, na Beira.

O caso ocorreu na segunda-
feira passada, na zona da 
Shoprite, quando Mussa 
era perseguido por agentes 
porque supostamente estava 
mal estacionado naquela via. 

Lucas Mussa explicou que 
sofreu o acidente quando 
tentava levar a sua moto para 
escapulir-se das autoridades, 
mas, enquanto corria, foi 
colhido pela parte frontal da 
viatura, tendo caído no chão, 
tendo contraído ferimentos 
graves e ligeiros no rosto e nos 
membros inferiores.

“ Não tive nenhum 
socorro dos agentes que me 
atropelaram. Cheguei a ir à 
esquadra próxima, mas os 
agentes não me atenderam, 
e, por fim, recorri à ajuda de 
amigos no posto de saúde 
do Esturro para primeiros 
socorros. É lamentável”, 
desabafou a vítima, que 
lamenta a indiferença das 
autoridades: “”até ao momento, 
ninguém quis saber da minha 
vida.
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Degradação das vias de acesso retrai
investidores

O tapamento de buracos foi a 
solução que a edilidade de Maxixe 
encontrou para minimizar o sofrimento 
dos automobilistas que diariamente 
são obrigados a levar as suas 
viaturas às oficinas mecânicas a fim 
de fazer manutenção, na sequência 
da queda de algumas peças.

Feito o primeiro exercício de 
tapamento, os buracos voltaram 
a surgir nas mesmas vias que 
haviam sido submetidas às obras de 

manutenção. Ninguém sabe dizer 
quanto dinheiro está a ser investido 
pela edilidade neste projecto, pois não 
existe sequer uma placa contendo 
os valores e muito menos os prazos 
para a conclusão das obras, como 
manda a lei.

A via que parte da Avenida 
Ngungunhane em direcção à Estrada 
Nacional Número 1 (EN1), passando 
pela Avenida Patrice Lumumba, 
e a que parte do Mercado Novo 
em direcção ao centro de saúde 
são aquelas onde os trabalhos de 
tapamento de buracos se tornaram 
rotineiros, contudo, as obras são 
pouco consistentes.

É neste estado em que se encontram as estradas

Acções paliativas não têm consistência

EM MAXIXE, INHAMBANE

Automobilistas e agentes económicos na cidade da 
Maxixe, em Inhambane, estão descontentes com as obras 
de tapamento de buracos que decorrem no troço entre 
as avenidas Ngungunhane e Mercado Novo. Segundo 
eles, os trabalhos em curso agravam os problemas de 
transitabilidade rodoviária. As fontes acusam a edilidade 
de má gestão de fundos financeiros.

DESTAQUE

Texto: Anastácio Chirrute, 
em Inhambane

Munícipes indignados
Hélio Martins é agente económico 

e exerce a sua actividade 
comercial na cidade da Maxixe. 
Quando ouviu as máquinas a 
roncarem, encheu-se de alegria, 
imaginando que seria o fim dos 
velhos problemas. Conta que 
até já tinha começado a fazer 
planos para comprar mais uma 
viatura para o transporte de 
mercadorias, mas a qualidade 
das obras, que diz ser péssima, 
fê-lo recuar.

“Esta rua, pela forma como 
estão a reabilitar, não me 
parece que vá ficar segura. Não 
é a primeira vez que a edilidade 
faz trabalhos de tapamento 
de buracos nesta mesma via. 
Sempre que chove com grande 
intensidade, os buracos voltam 
a abrir-se, porque o tipo de 
material que eles usam para 
tapar os tais buracos é de baixa 
qualidade”, disse, denunciando 
aquilo a que classifica como 
“desperdício de dinheiro”.

Outras fontes entrevistadas 
pela nossa equipa de 
reportagem não entendem por 
que razão a edilidade optou por 
fazer obras de baixa qualidade 

numa cidade que tem o estatuto de 
capital económica da província de 
Inhambane, escalada diariamente 
por pessoas que vivem em diferentes 
partes do país, para a realização de 
negócios, entre outras actividades.

Venâncio Mateus é automobilista 
e faz “chapa” no interior da urbe. Já 
perdeu a conta do valor que gastou 
para pagar mecânicos que reparam a 
sua viatura, na sequência de avarias 
provocadas pela má condição das 
vias de acesso.

“Afinal, o que custa à edilidade 
fazer algo consistente? Quanto 
dinheiro está a ser investido nestas 
obras? Pouco dinheiro não há de 
ser. Acha que é justo os nossos 
carros irem às oficinas todos os dias 
por conta de sucessivas avarias?”, 
questiona.

As péssimas condições das 
vias de acesso reduzem, por 
um lado, o fluxo de investidores, 
que, mesmo querendo investir o 
seu capital no local, acabam por 
recuar, comprometendo, assim, o 
desenvolvimento.

O Conselho Municipal da Cidade 
da Maxixe ainda não reagiu a 
estas preocupações dos utentes, 
tendo prometido   pronunciar-se 
oportunamente.



8 Setembro de 2022

DESTAQUE

Café de Manica quer tornar Moçambique
número um do sector
A empresa Café de Manica produz, processa e vende 
café em solo pátrio. Desde 2019, a empresa tem apostado 
na integração das comunidades locais nas suas 
actividades, como forma de não só cumprir com as suas 
responsabilidades sociais, mas também impulsionar a 
economia das comunidades ao seu redor.

Cobre uma área de 80 hectares de 
plantações, de onde, ano passado, 
colheu e distribuiu 130 mil mudas 
a 360 agregados, para incentivar 
a geração de empregos e receitas 
familiares.

Em conversa com o Dossier 
Económico, o director da empresa 
revelou que o maior objectivo da Café 
de Manica é colocar Moçambique 
entre os maiores produtores de café 
à escala mundial.

Para Jenaro Lopez, Moçambique 
dispõe de áreas favoráveis para 

Jenaro Lopez

Empresa tem envolvido comunidades locais

Texto: Dossier Económico
a produção do café, sendo esta 
componente a razão da existência da 
empresa Café de Manica.

"Existem muitas áreas em 
Moçambique em que se pode 
produzir café, já tendo em vista esse 
intuito [de colocar o país no topo]", 
disse.

Uma das grandes realizações da 
empresa foi a criação da Associação 
Moçambicana de Cafeicultores 
(AMO), uma agremiação que agrega 
pequenos e médios agricultores com 
o objectivo de dinamizar a cultura do 
café no país.

Segundo a fonte, a ideia é, em 
10 anos, tornar Moçambique num 

EM 10 ANOS

dos maiores, melhores produtores 
e promotores de café a nível do 
continente e do mundo.

A companhia está actualmente a 
trabalhar nas regiões do Mossuril e 
no Vale do Vanduzi, onde existem 
produtores que exportavam o café 
para Zimbabwe. De acordo com a 
fonte, este ano os produtores vão 
passar a vender somente para a 
Café de Manica.

 "Estamos a trabalhar em todas as 
montanhas na província de Manica, 
onde já estamos a dar mais mudas 
para eles poderem aumentar as suas 
áreas de produção ", revelou.

A Café de Manica também 
implementou o programa Women in 
Coffee. É uma iniciativa comprometida 
com o fim do ciclo de pobreza entre 
as mulheres cafeicultoras em toda 
a província de Manica.   A Café de 
Manica oferece compensação directa 
às mulheres agricultoras, juntamente 
com oportunidades e recursos para 
promover mudanças positivas nas 
suas comunidades e nos seus 
próprios termos.

Tem abastecido os supermercados 
nacionais e almeja aumentar os seus 
números, para que, até 2028, consiga 
colocar 85% da sua produção no 
mercado internacional.

De referir que a Fundação para 

a Conservação da Biodiversidade 
(BIOFUND), através do Projecto 
de Conservação da Biodiversidade 
e Desenvolvimento Comunitário 
(CBDC), e a empresa Café de Manica, 
assinaram no mês de Março do ano 
em curso um protocolo de parceria 
para a criação de um mecanismo 
de canalização de fundos para o 
desenvolvimento do Parque Nacional 
de Chimanimani.

A iniciativa surge como uma 
alternativa para reduzir a pressão 
sobre os recursos naturais e criar 
novas fontes de renda para as 
comunidades locais.

Neste contexto, a Café de Manica 
introduziu, na zona tampão do 
Parque Nacional de Chimanimani, a 
cultura de café de sombra em áreas 
degradadas e nas machambas entre 
as linhas das culturas agrícolas. 
Esta inovação, além de introduzir 
uma cultura alternativa e de elevado 
rendimento, permite também a 
retenção de agricultores nas suas 
áreas de produção, reduzindo, assim, 
o desmatamento que era praticado 
naquela região e ajudando na 
restauração da área, beneficiando, 
para já, cerca de 300 famílias que 
estão a trabalhar na produção e 
comercialização do café numa área 
aproximada de 350 hectares.
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Agiotagem é uma prática comum em Moçambique, porém, ilegal

Justiça aperta cerco dos agiotas
O Gabinete Provincial de Combate à Corrupção, em Sofala, 
anunciou esta semana, na cidade da Beira, que vai passar 
a punir agiotas desonestos que oferecem empréstimos 
com o objectivo de obter vantagens económicas indevidas 
por meio de juros.

“Esta acção constitui um crime punível 
nos termos da lei”, disse o porta-voz 
do Gabinete Provincial de Combate 
à Corrupção em Sofala, Anastácio 
Matsinhe.

Anastácio Matsinhe, que falava 
a jornalistas na Beira, explicou que 
a proliferação da agiotagem ou de 
indivíduos que se dedicam a empréstimos 
financeiros a terceiros, à margem da 
lei, preocupa o Gabinete Provincial de 
Combate à Corrupção naquela província 
do país.

Neste caso, tais credores informais 
aproveitam-se de circunstâncias aflitivas 
para fazerem ofertas de empréstimos 
com o objectivo de obter vantagem 
económica indevida, por meio de juros.

“Os agiotas praticam taxas de juro 
elevadas e recorrem à justiça privada 
para a cobrança de dívidas”, afirmou

Apesar de ainda não ter números 

exactos dos indivíduos ou instituições de 
microcrédito que funcionam ilegalmente, 
o magistrado disse haver agiotas que 
poderão responder nos próximos dias 
em juízo, acusados de prática de crime 
contra a economia nacional.

“Já temos alguns indivíduos que 
poderão, nos próximos dias, responder 
em tribunal. Outros estão com processos 
em trânsito para o julgamento”, frisou

A actividade de agiotagem sempre 
foi criminalizada em Moçambique, 
contudo, sem uma pena de prisão clara. 
Na recente revisão do Código Penal, o 
legislador estabeleceu entre 1 a 5 anos 
de prisão como moldura penal pela sua 
prática.

A prática de concessão de empréstimos 
de dinheiro com cobrança de juros sem 
a necessária autorização do Banco de 
Moçambique tornou-se numa prática 
generalizada no nosso país, tendo como 
uma das suas faces visíveis os raptos 
de empresários de ascendência asiática, 
particularmente nos principais centros 
urbanos.

EM SOFALA

Texto: Dossier Económico

Tamanho Institucional / 
Individual IVA

Orelha da Página 1200.00 Incluso

Orelha da Última 1000.00 Incluso

Rodapé Primeiro 8,000.00 Incluso

Rodapé Último 6,500.00 Incluso

Rodapé Interno 4,800.00 Incluso

1/4 Página 15,000.00 Incluso

1/2 Página 20,000.00 A incluir

Página Inteira 25,000.00 A incluir

Tamanho Institucional / 
Individual IVA

Orelha da Página 900.00 Incluso

Orelha da Última 700.00 Incluso

Rodapé Primeiro 4,000.00 Incluso

Rodapé Último 2,800.00 Incluso

Rodapé Interno 1,700.00 Incluso

1/4 Página 6,000.00 Incluso

1/2 Página 10,000.00 Incluso

Página Inteira 21,000.00 Incluso
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Otília Santos, PCA do ISSM

ISSM capacita funcionários de Manica
No âmbito da sua Estratégia de Educação Financeira 
em Seguros, o Instituto de Supervisão de Seguros de 
Moçambique (ISSM, IP) vai realizar, nos próximos dias, a 
IX Capacitação em matéria de Seguros, que será dirigida 
aos grupos de funcionários da província de Manica. A 
mesma contará com a presença do director de Serviços 
Provinciais da Economia e Finanças, Carlos Comissal.

Segundo uma nota divulgada pela 
instituição, a iniciativa visa, entre 
outros objectivos, transmitir aos 
grupos profissionais constituídos 
por funcionários públicos, sector 
privado, órgãos da justiça, religiosos, 
associações financeiras da província, 
entre outros, informações relevantes 
no domínio dos seguros.

  À margem da capacitação, o 
ISSM irá igualmente reunir com os 

operadores do sector de seguros da 
província, no âmbito da supervisão e 
fiscalização da actividade seguradora 
no país, bem como proferir uma 
palestra relativa ao Seguro Obrigatório 
de Responsabilidade Civil Automóvel, 
dirigida aos agentes da Polícia de 
Trânsito, Autoridade Tributária de 
Moçambique e Polícia Municipal do 
Conselho Autárquico da cidade de 
Chimoio.

  O Instituto de Supervisão 
de Seguros de Moçambique é 
uma entidade de supervisão e 
fiscalização da actividade seguradora, 

EM MATÉRIA DE SEGUROS

resseguradora dos fundos de pensões 
complementares e respectivas 
entidades gestoras e da mediação de 
seguros a nível nacional. Tem como 
missão o exercício da supervisão e 

Texto: Dossier Económico

fiscalização do sector segurador e de 
fundos de pensões complementares, 
contribuindo para o desenvolvimento 
de um mercado sólido, eficiente e 
credível.
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Jair Bolsonaro, presidente do Brasil

 PLANO DE FUNDO

Guterres eleva tom contra combustíveis
fósseis no “conclave” da ONU
Na abertura da 77.ª Assembleia Geral das Nações Unidas, 
António Guterres, o secretário-geral da organização, 
endureceu a retórica contra os combustíveis poluentes, 
ressaltando a urgência de haver uma reconciliação com 
o meio ambiente. Isso acontece numa altura em que a 
Europa, que até há escassos meses fazia veementes 
apelos para a adopção de combustíveis limpos, voltou a 
usar carvão, de forma a suprir o défice de gás.

A despeito dos compromissos 
assumidos na Conferência das 
Nações Unidas Sobre as Mudanças 
Climáticas (COP26), que decorreu 
este ano em Glasgow, na Escócia, 
a poluição do meio ambiente 
parece estar a aumentar, com a 
intensificação do uso do carvão 
mineral por parte de muitos países 
europeus.

O carvão mineral é um dos 
maiores inimigos do clima, por 
causa da emissão de gases à 
atmosfera, agravando o efeito 
estufa.

António Guterres, SG da ONU

Texto: Amad Canda
Impostos sobre lucros 

extraordinários
Preocupado com esta realidade, 

o chefe das Nações Unidas 
decidiu adoptar um tom mais duro 
contra o uso de fontes energéticas 
poluentes. Falando no discurso 
de abertura da 77.ª Assembleia-
Geral do organismo, na cidade 
norte-americana de Nova Iorque, 
António Guterres atacou a indústria 
fóssil e propôs um caminho para 
incentivar o abandono a este tipo 
de recursos.

“Insto todas as economias 
desenvolvidas a impor taxas 
sobre os lucros extraordinários 
das companhias produtoras de 

combustíveis fósseis e destiná-las 
de duas formas: aos países que 

sofrem perdas e danos causados 
pela crise climática e às populações 
em dificuldades devido aos preços 
dos alimentos e da energia”, 
defendeu o português, que há 
semanas se havia insurgido contra 
os “lucros obscenos” que vêm 
sendo alcançados pelas grandes 
empresas do sector energético.

Bolsonaro ao ataque
O presidente do Brasil, Jair 

Bolsonaro, também fez eco ao 
discurso de António Guterres, ao 
apontar aquilo que considera ser 
um “retrocesso climático”. Visando 
particularmente os países mais 
desenvolvidos, Bolsonaro, que 
concorre à sua própria sucessão 
no Brasil, lamentou o regresso 
ao uso de fontes de energia não 
renováveis, alertando para os 
riscos que tal situação representa 
para o meio ambiente.

O presidente brasileiro aproveitou 
o ensejo para se manifestar contra 
as sanções impostas à Rússia, a 
quem não condenou pela invasão 
à Ucrânia.

EMBARAÇANDO A UNIÃO EUROPEIA
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 PLANO DE FUNDO
“Apoiamos todos os esforços 

para reduzir os impactos 
económicos desta crise, mas 
não acreditamos que o melhor 
caminho seja a adopção de 
sanções unilaterais e selectivas, 
contrárias ao Direito Internacional. 
Essas medidas têm prejudicado a 
retomada da economia e afectado 
direitos humanos de populações 
vulneráveis, inclusive em países 
da própria Europa”, realçou.

 
“O que polui mais: cocaína ou 

petróleo”?
Ainda em sede da plenária das 

Nações Unidas, chamou atenção o 
curioso discurso do presidente da 
Colômbia, Gustavo Petro. Ao falar 
sobre o combate ao consumo de 
drogas na América Latina, Petro 
condenou a actual política adoptada 
pelas autoridades, vincando que o 
combate a este mal não precisa 
de “guerras”, mas sim de políticas 
mais justas e afectuosas.

“O que é mais venenoso para 
o ser humano? A cocaína ou o 
carvão, ou o petróleo? A decisão 
do poder ordenou que a cocaína é 
um veneno e deve ser perseguida, 
mesmo que ela cause mortes 
mínimas por overdose e mais 
pelas mesclas que provoca a sua 
clandestinidade. Mas a venda 
de carvão e petróleo deve ser 
protegida, para que o seu uso possa 
extinguir toda a humanidade”, 
disse Petro, que se tornou este ano 
o primeiro presidente esquerdista 
da Colômbia.

Gustavo Petro, presidente da Colômbia
A contradição europeia

As voltas que o mundo dá 
colocaram, durante largos anos, a 
Europa em posição de vantagem 
em relação ao mundo, à excepção 
das superpotências, tais como 
Estados Unidos da América, 

Rússia e China. Atrelado a essa 
posição privilegiada está, e sempre 
esteve, um sentimento de pretensa 
superioridade moral e intelectual, 
no auge do qual emitia recados 
ao mundo, para que deixasse de 
usar os considerados combustíveis 
poluentes, tal como gás, petróleo e 
carvão.

A queda do negócio do carvão 
mineral e o abandono da Vale às 
minas de Moatize, na província 
de Tete, foi corolário desse 
evangelho ambientalista da União 
Europeia, disseminado também 
por outros parceiros que usaram 
destes mesmos recursos para 
chegar ao topo, em termos de 
desenvolvimento.

Só que o mundo não parou de 
girar e, de quando em vez, as voltas 
que dá são atribuladas. Em 24 de 
Fevereiro do presente ano, a Rússia 
decidiu lançar uma ofensiva contra 
a Ucrânia. Em resposta, a União 
Europeia, imbuída da superioridade 
moral que lhe é característica, 
embarcou numa onda de sanções 
que, aos poucos, vêm revelando o 
seu carácter “suicida”.

A Rússia reduziu as entregas de 

gás e, em pleno inverno europeu, a 
UE viu-se obrigada a regressar à era 
do carvão mineral. O exemplo vem 
mesmo de cima, com a Alemanha a 
explicar aos demais que as usinas 
movidas a carvão mineral poderiam 
ajudar a Europa a atravessar este 
período de preços elevados do gás.

Em Junho, a revista “Exame” 
noticiou que o uso de carvão no 
continente europeu aumentou de 
10% a 15% este ano, depois que 
um inverno mais frio e mais longo 
que o normal esgotou as reservas 
de gás.

O recurso ao carvão pode 
vir a aumentar, em face do 
encerramento, recentemente, do 
Nord Stream 1 – gasoduto através 
do qual a Rússia bombeia gás para 
a Europa, tendo a Alemanha como 
porta de entrada – por parte da 
Gazprom.

O encerramento por tempo 
indeterminado foi oficialmente 
justificado com a avaria de 
uma turbina, mas, para a União 
Europeia, esta explicação não só 
não é convincente, mas também é 
reveladora de “cinismo” e “falta de 
confiabilidade” dos russos.

"O que é mais venenoso para o ser 
humano? A cocaína ou o carvão, 
ou o petróleo? A decisão do poder 
ordenou que a cocaína é o veneno e 
deve ser perseguida, mesmo que ela 
cause mortes mínimas por overdose 
e mais pelas mesclas que provoca 
sua clandestinidade. Mas a venda de 
carvão e petróleo deve ser protegida 
para que seu uso possa extinguir toda 
a humanidade"

“
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Evento juntou jornalistas e quadros da ANAC

Celmira Silva (no meio) presidiu a abertura

ANAC capacita
jornalistas em Maputo
A Administração Nacional de Áreas de Conservação 
(ANAC) organizou, nos dias 19 e 20 do corrente mês, um 
workshop sobre Conservação da Biodiversidade e Crimes 
Ambientais, na localidade de Ponta do Ouro, distrito de 
Matutuine, província de Maputo. Jornalistas foram o grupo 
alvo da capacitação.

Focado essencialmente no 
combate à caça furtiva e às 
queimadas descontroladas, o 
evento foi aberto pela directora-
geral da ANAC, Celmira Silva, 
que tratou de esclarecer que o 
plano era capacitar os jornalistas 
e influenciadores digitais sobre 
como gerir matérias ligadas à 

conservação da biodiversidade.
Esta capacitação aconteceu 

apenas alguns dias depois do 
reconhecimento do Presidente 
da República, Filipe Nyusi, 
como um defensor e protector 
da biodiversidade, ao receber 
a outorga do título de Doutor 
Honoris Causa da Universidade 
Eduardo Mondlane. Para Celmira 
Silva, “este reconhecimento 
cabe a todos nós e é preciso 
elevar a nossa voz em relação 
ao desenvolvimento da 
biodiversidade”.

BIODIVERSIDADE E CRIMES AMBIENTAIS

Texto: Hélio de Carlos,
Matutuine

A directora-geral da ANAC 
lembrou que Moçambique tem 
extensas áreas de conservação e 
disse ser necessário reconhecer 
que existem ainda vários desafios 
no que diz respeito à preservação 
dos ecossistemas.

Esta foi a primeira vez que 
aquela instituição juntou vários 
órgãos de informação com o 
objectivo de melhorar ajudá-los no 
entendimento e, por via disso, leva 
a melhor tratamento de conteúdos 
ligados à biodiversidade.
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Standard Bank

Custo de vida pode baixar até ao fim do ano
O Standard Bank prevê uma ligeira redução da inflação, 
que tem estado a registar uma subida nos últimos meses, 
mas adianta que tal só poderá acontecer até ao fim do ano, 
quando atingir uma média de 11,7%. O pico, estimado em 
12,2%, poderá ser em Agosto.

Segundo o economista-chefe do 
banco, Fáusio Mussá, este cenário 
deve-se a uma série de choques, 
internos e externos, a que a 
economia nacional tem sido exposta, 
com destaque para o impacto das 
mudanças climáticas sobre o preço 
dos alimentos e da guerra na Ucrânia 
sobre o preço dos combustíveis, com 
efeito sobre os restantes preços na 
economia.

Para responder a estas ameaças, 

explica, o Governo anunciou, por 
exemplo, a intenção de subsidiar 
o transporte, assim como uma 
componente de importação de 
combustíveis para garantir uma 
certa estabilidade dos preços, 
“sobretudo porque as camadas mais 
vulneráveis da nossa sociedade 
são as que mais se ressentem do 
impacto do aumento do preço dos 
combustíveis”.

“Neste cenário, a nossa 
expectativa é que o Banco de 
Moçambique mantenha a taxa 
de juro de referência da política 
monetária (MIMO) até ao fim do 

PREVÊ O STANDARD BANK

ano no actual nível de 15,25%, mas 
não há garantias de que tal venha 
a suceder, sobretudo se houver 
alguma surpresa que se traduza 
numa inflação mais elevada do que 
a prevista”, sublinhou.

Fáusio Mussá, que falava 
recentemente, na sessão virtual 
do Economic Briefing, mostrou-
se preocupado com a queda das 
reservas internacionais, que tem 
resultado na redução dos meses de 
cobertura de importações para cerca 
de 4,7 meses, o que pode ter um 
impacto na evolução do Metical.

Entretanto, afirma que, face ao 
aumento da ajuda externa (por parte 
do Banco Mundial, Fundo Monetário 
Internacional e outros parceiros de 
apoio), é expectável que o Governo 
consiga, nos próximos meses, 
restaurar o nível de reservas para 
um rácio superior a quatro meses de 

Texto: Dossier Económico

importações.
“Isso pode ajudar a reduzir 

algumas pressões que se registam 
no mercado cambial sob ponto de 
vista de liquidez”, indicou.

Num outro desenvolvimento, 
o economista-chefe do Standard 
Bank considerou que a melhoria 
das condições de segurança que 
se regista nas zonas próximas aos 
projectos de exploração de gás 
natural na Bacia do Rovuma, em 
Cabo Delgado, pode ditar a retoma 
das obras de construção do complexo 
da TotalEnergies, na península de 
Afungi, no distrito de Palma, na 
primeira metade do próximo.

Os trabalhos na Área 1, com um 
investimento estimado em mais de 20 
biliões de dólares norte-americanos, 
o maior em curso no continente 
africano, foram suspensos em Abril 
de 2021, depois de os terroristas 
terem atacado a vila de Palma.

A suspensão das obras deste 
projecto, de acordo com Fáusio 
Mussá, vai resultar num atraso no 
início da exploração deste recurso, 
o que, por sua vez, vai reflectir-se 
na sua contribuição na economia 
nacional em termos de exportações 
e diversificação das receitas do país.

“Do ponto de vista de exportações, 
a nossa expectativa é que o projecto 
da Área 1 comece a exportar a partir 
de 2026, o que significa que, entre 
o fim deste ano e a primeira metade 
de 2023, a TotalEnergies retome a 
construção”, frisou.

Fáusio Mussá referiu-se, 
igualmente, ao projecto da Exxon 
Mobil, cuja Decisão Final de 
Investimento (FID, em inglês) ainda 
não foi tomada, o que, na sua 
opinião, está ligado à suspensão das 
obras por parte da TotalEnergies.

“Em princípio, é provável que 
a Decisão Final de Investimento 
seja tomada num período máximo 
de 12 meses após a retoma do 
projecto da Área 1, cujo consórcio é 
liderado pela multinacional francesa 
TotalEnergies”, concluiu.

Realizado regularmente pelo 
Standard Bank, o Economic Briefing 
é um evento que tem por objectivo 
orientar os seus clientes, em 
particular, e o mercado, em geral, 
na tomada de decisões, através da 
partilha das principais tendências da 
economia nacional. O País
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Max Tonela fez saber que preços podem descer nos próximos meses

Gasolineiras dizem não haver condições
As empresas de comercialização a retalho de combustíveis 
confirmam não haver, nesta altura, condições para a queda 
dos preços dos combustíveis este ano, e consideram 
inclusivamente que, o mais provável nesta altura é que 
venham a aumentar nas próximas semanas. Segundo as 
gasolineiras, neste momento, o litro de gasolina deveria 
custar 115 meticais.

Na última sexta-feira, o ministro da 
Economia e Finanças, Max Tonela, anunciou 
que está projectada para Outubro e Novembro 
uma queda dos preços dos combustíveis em 
Moçambique.

 No entanto, a Associação Moçambicana 
de Empresas Petrolíferas (AMEPETROL) 
entende que, em vez de se pensar em 
reduzir, os preços deveriam aumentar para 
alcançar os reais e os actuais [preços]. 
Segundo o secretário-geral da AMEPETROL, 
Ricardo Cumbe, neste momento, o gasóleo e 
a gasolina deveriam estar a custar acima de 
100 meticais – 115 meticais por litro.

A situação dos preços dos combustíveis 
líquidos a nível internacional estabilizou e 

está com uma tendência decrescente. O 
petróleo já atingiu um pico de 120 dólares por 
barril, apesar de, neste momento, estar a ser 
negociado à volta de 95 dólares.

Todavia, a AMEPETROL avança que, 
apesar de “haver uma queda a nível da fonte, 
é preciso explicar que ela não se manifesta 
automaticamente no preço de venda ao 
público aqui no País por várias razões, entre 
elas a fórmula usada para a fixação dos 
preços, que é uma média ponderada”.

No que diz respeito ao volume da dívida 
do Governo para com as gasolineiras, 
Ricardo Cumbe afirma: “já perdemos a conta, 
podemos dizer que o valor é avultado. A 
última vez que contabilizámos estávamos em 

PARA BAIXAR PREÇO DO COMBUSTÍVEL

mais de 150 milhões de dólares”.
O preço do barril de petróleo, a nível 

internacional, está em queda desde o início 
deste segundo semestre, e há estudos, 

embora não unânimes, que indicam que, até 
ao fim do ano, estará abaixo dos 70 dólares, 
depois de ter atingido este ano um máximo de 
120 dólares. Diário Económico

A situação dos preços dos 
combustíveis líquidos a nível 
internacional estabilizou e está 
com uma tendência decrescente. 
O petróleo já atingiu um pico de 
120 dólares por barril, apesar 
de, neste momento, estar a ser 
negociado à volta de 95 dólares.

“



17Setembro de 2022

Trabalhadores esclarecem-se sobre os
benefícios da Segurança Social

Sistema de Segurança Social foi criado há 33 anos

Trabalhadores da empresa que explora as areias 
pesadas no distrito de Larde, a Kenmare Moma Mining, 
esclareceram-se, há dias, sobre algumas inquietações e 
questões que ainda não eram do seu domínio, no âmbito 
dos benefícios que o Sistema de Segurança Social 
oferece aos seus utentes, sobretudo os beneficiários 
e pensionistas.

Comemora-se este domingo o 33º aniversário da criação 
do Sistema de Segurança Social no país, efeméride que 
constitui, para o Instituto Nacional de Segurança Social 
(INSS), um momento de reflexão sobre o percurso e 
os avanços alcançados na nobre missão de assistir os 
trabalhadores e suas famílias.

Para o efeito, uma brigada da 
delegação provincial do Instituto Nacional 
de Segurança Social (INSS) de Nampula 
esteve naquela unidade industrial, 
localizada a sul da mesma província, no 
âmbito da semana das comemorações 
dos 33 anos da criação do Sistema de 
Segurança Social no país, assinalados no 
passado dia 18 de Setembro.

 Durante a palestra, os trabalhadores da 
Kenmare foram igualmente sensibilizados 
sobre o processo de actualização de 
dados dos trabalhadores da firma, tendo 

Para assinalar a data, decorrem ao 
nível das delegações provinciais do INSS 
actividades de divulgação do Sistema, 
através de debates públicos e palestras 
junto dos contribuintes e beneficiários.

  Ainda no quadro das festividades de 
mais um aniversário do sistema, quadros 
do INSS participaram em programas 
radiofónicos e televisivos para a divulgação 
do Sistema de Segurança Social, sobretudo 
as actividades de impacto realizadas e em 
curso.

O sistema de segurança social foi criado 
por Lei nº 5/89, de 18 de Setembro, com 
o objectivo de garantir a subsistência de 

Funcionários da Kenmare tiram dúvidas sobre a segurança social

INSS celebra a efeméride ensinando a mais contribuintes

NA KENMARE, EM NAMPULA

 INSS EM FESTA

Texto: Cortesia

Texto: Cortesia

em conta os avanços ferramentais 
registados na gestão do Sistema de 
Segurança Social.

 A actualização, que incluiu a atribuição 
de cartões de beneficiários, consiste 
em inserir no Sistema as informações 
decorrentes das alterações dos seus 
dados, no decurso da sua inscrição na 
Segurança Social, essencialmente os 
respectivos documentos de identificação, 
o NUIT, para além de documentos do 
agregado familiar ou equivalentes, ou 
seja, englobando todos os contribuintes e 
beneficiários.

  Foram levantadas questões sobre 
os procedimentos para o pagamento de 
prestações aos agregados familiares 

trabalhadores nas   situações de falta ou 
diminuição de capacidade para o trabalho 
e garantir a subsistência   dos familiares, 
por morte do trabalhador ou pensionista. 
O mesmo compreende os regimes de 
Trabalhadores por Conta de Outrem (TCO) 
e Trabalhadores por Conta Própria (TCP).

 Em termos de cobertura geográfica, o 
Sistema de Segurança Social está, desde 
a sua criação, em 1989, implantado em 
todo o país, conta com 11 delegações 
provinciais, 24 direcções distritais e 45 
representações distritais. 

O sistema de segurança social cobre, 
volvidos 33 anos, mais de 2.400.000 
beneficiários, mais de 39.000 TCP, acima 
de 153.000 contribuintes, assim como 
presta assistência a mais de 120.000 
pensionistas.

INSS

com direito aos subsídios por doença, 
internamento hospitalar, maternidade, 
morte, bem como as pensões por velhice, 
invalidez e sobrevivência. Espera-se que, 

até ao final do processo de actualização 
de dados dos trabalhadores daquela 
empresa, sejam abrangidos 1.527 
beneficiários (trabalhadores).
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MEREC INDUSTRIES E AFROZORES

DOSSIER DE MARCAS

Duas empresas que exalam excelência
É dever das empresas satisfazer ao consumidor. Nesta 
edição, trazemos perfis de companhias que, cientes da 
sua missão, reinventaram-se e incorporaram, em seus 
produtos, aspectos únicos, através dos quais estabelecem 
ligações afectivas com os respectivos clientes. Juntam 
produtos e sabores nacionais aos conhecimentos e 
matérias de outros países, para brindar o consumidor 
com o melhor resultado. Conheça, nas próximas linhas, 
a MEREC INDUSTRIES e a AFROZORES, empresas 
destacadas em seus ramos pela delicadeza, cuidado e 
minúcia com que actuam em seus mercados e tratam os 
seus produtos e clientes.

A MEREC INDUSTRIES é vocacionada 
na venda de produtos alimentares, 
enquanto a AFRAZORES trabalha com a 
exportação e comercialização de vinhos 
oriundos de Portugal. Para Nélio Guambe, 
mais do que comercializar os produtos 
alimentares, é importante criar laços 
com clientes de forma a agregar valor na 
vida dos consumidores. O representante 
da MEREC INDUSTRIES acredita que 
apenas através de boas relações é que as 

empresas podem alcançar mais espaço no 
mercado.

Estabelecida no país em 1998, a MEREC 
INDUSTRIES, SA, é hoje uma referência 
nacional na comercialização de produtos 
como a farinha de milho e farinha de trigo, 
massas, bolachas e rações.

“Neste momento, estamos com um 
produto novo, que é a ração canina. 
Um produto de excelente qualidade que 
acreditamos que será uma referência no 
mercado nacional”, disse Guambe.

Além da ração para cães, promete 
ainda doses para outros animais, como 
gado caprino, aves e rações para peixes. 
Nélio Guambe detalha que, através da 
diversificação dos produtos, a firma que 

Nélio Guambe - MEREC INDUSTRIES

David Muianga – AFRIZORES
representa pretende dar um salto enérgico 
e tornar-se numa marca de referência na 
vida dos moçambicanos.

 
“Queremos exteriorizar as nossas 

potencialidades”
Os serviços da MEREC INDUSTRIES 

beneficiam também as panificadoras 
distribuídas um pouco pelo país. 
Entretanto, a empresa é ambiciosa, sonha 
alto e já tem ideias de expandir o negócio 
para os países vizinhos.

“Comercializamos também variedades 
de farinhas, bolachas, produtos específicos 
para a produção de pão. Aliás, muitas 
padarias usam os nossos produtos para 
fazer pão. Além de explorar o mercado 
nacional, queremos exteriorizar aquilo 
que são as potencialidades do nosso país 
no que refere à produção de produtos 
alimentares”, disse.

Com mais de 400 trabalhadores na 
zona norte, centro e sul, a firma posiciona-
se cada vez mais como de grande 
importância na sociedade. Apesar de 
comercializar em grande escala produtos 
nacionais, o nosso entrevistado justifica a 
presença de produtos estrangeiros no lote 
da empresa.

  “Temos que criar esta parceria por 
causa da matéria-prima ou do material 
usado para a produção, mas a maioria 
dos produtos que comercializamos são 
produzidos em Moçambique”, disse

 “Vinho português com alma 
moçambicana”

Reza a tradição que “onde há comerete, 
há beberete”. Mas nem tudo o que 
acompanha a comida é água, razão pela 
qual a AFRIZORES serve vinhos para todos 
os paladares, produzidos em Portugal, 
referência mundial da indústria vinícola.

“Temos variedades de vinho do Alentejo. 
Temos também vinhos frisantes com um 
bocado de gás, basicamente enlatados”, 
garante David Muianga, funcionário daquela 
instituição.

Com mais de cinco anos no mercado, 
AFRIZORES tem mais de dez funcionários 
na cidade de Maputo, onde está sediada, e 
mais outros trabalhadores sazonais. Nem a 
Covid-19 “travou” o negócio e as projecções 
da empresa.

“Agradecemos ao patronato que, mesmo 
com as interrupções, bem como a fraca 
adesão por parte dos clientes, permitiu 
que continuássemos a trabalhar de forma 
estratégica e resiliente, com vista a lidar 
com a situação [da Covid-19]”, disse, 
destacando que uma das inovações neste 
período turbulento foi a criação de uma 
estampa a capulana na garrafa de vinho, 
em homenagem à Josina Machel.

“No que diz respeito ao vinho, trouxemos 
a pouco tempo o vinho à capulana, estreado 
no dia da mulher moçambicana. É um vinho 
português com alma moçambicana, feito 
em Portugal e registado cá no país”, vincou.

Texto: Quelto Janeiro
Fotos: Albino Mahumana
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O memorando de entendimento de Moçambique com 
o Fundo Monetário Internacional (FMI), que permitiu o 
apoio financeiro ao país, prevê que haja uma “ambiciosa 
reforma” do IVA em 2023

Memorando com FMI prevê reforma do IVA

“Serão efectuadas as 
alterações legais necessárias 
para implementar a eliminação da 
isenção de IVA e taxas zero”, em 
determinados produtos, “a fim de 
assegurar que a reforma entre em 
vigor a 01 de Janeiro de 2023”, 
lê-se no documento, assumindo, 
no entanto, que a data é só um 
“indicador de referência”.

  O memorando com 59 alíneas 
prevê uma reforma do IVA com 
alargamento da base tributária 
e o fim de algumas isenções, 
protegendo bens essenciais.

“Para minimizar o impacto nas 
famílias mais vulneráveis, serão 
mantidas as isenções e as taxas 
zero em bens básicos”, indica-se.

O documento foi publicado na 
quarta-feira no portal do Ministério 
da Economia e Finanças de 
Moçambique e consultado na 
última sexta-feira, 16 de Setembro, 
pela Lusa.

Segundo o documento, “o 
alargamento da base do IVA irá 

criar um mecanismo de cobrança 
de receitas robusto e justo, que 
não dependa de matérias-primas 
voláteis”, ao mesmo tempo que 
o Governo “está empenhado em 
eliminar algumas isenções de IVA 
e taxas zero”. 

O Imposto sobre Valor 
Acrescentado (IVA), que se 
cobra sobre as transmissões de 
bens, prestações de serviços e 
importações, entrou em vigor em 
Moçambique no ano de 2008 e tem 
uma taxa de 17% – no entanto, a 
maioria da população vive e faz 
compras na economia informal, 
alheia a qualquer fiscalidade.

A reforma é um compromisso 
assumido pelo Governo 
moçambicano para atingir um 
dos objectivos que consta 
do memorando com o FMI: 
transformar défice em excedente 
no prazo de dois anos.

“Tendo como ponto de partida 
um saldo primário após donativos 
de -1,6% do PIB em 2021, a meta 

Governo e FMI alcançaram acordo em Maio

NO ÂMBITO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA

é alcançar um excedente primário 
até 2024”, indica-se no documento.

Na mesma senda, o Governo 
deverá, nos próximos quatro anos, 
reduzir o peso que os salários do 
sector público têm na economia.

A porção da riqueza nacional 
que vai para os salários da função 
pública “encontra-se acima da 
média da região e dos países 
homólogos” ao chegar a 13,8% 
do PIB em 2021, lê-se nos pontos 
acordados.

O Governo está “a implementar 
medidas para gerir melhor o custo 
do emprego no sector público e 
colocar a massa salarial em torno 
de 10,8% do PIB até 2026” – se 
tal significará ou não perda de 
poder de compra, dependerá de 
outros factores como a evolução 
dos preços e o crescimento da 
economia: o memorando aponta 
como meta uma inflação de 5,5% 
em 2024, com uma margem de 
2%.

A Tabela Salarial Única é 
apontada como uma ajuda para 
melhorar a gestão.

Ao mesmo tempo, “a revisão da 
fórmula de aumento salarial e o 
congelamento dos complementos 
salariais em termos nominais irão 

permitir gerar poupanças”, prevê-
se no memorando.

Outra medida prevê a 
substituição de “apenas um em 
cada três funcionários que saiam 
da função pública, excepto nos 
sectores da educação, saúde, 
justiça e agricultura”.

A reforma da Lei de Probidade 
Pública, a transparência quanto 
aos beneficiários efectivos nas 
empresas de recursos naturais 
e a melhoria dos registos de 
bens de agentes públicos são 
outras medidas que Moçambique 
compromete-se a levar a cabo para 
fortalecer a gestão pública.

No memorando, indica-se 
ainda que a Autoridade Tributária 
está a desenvolver um Portal do 
Contribuinte “para permitir que 
todos os contribuintes apresentem 
as suas declarações de impostos 
e paguem todos os impostos 
electronicamente até ao final de 
Junho de 2023”.

Haverá ainda novas normas 
internas na gestão das finanças 
públicas e reforço da fiscalização 
e gestão das empresas do sector 
empresarial do Estado.

O programa de apoio a 
Moçambique será escrutinado pelo 
Conselho de Administração do FMI 
no final de cada mês de Junho e de 
Dezembro.

O memorando, divulgado pelo 
MEF, permitiu ao FMI chegar a uma 
decisão favorável em 09 de Maio 
para o primeiro programa oficial de 
apoio a Moçambique (excluindo a 
pandemia e   os ciclones) depois 
da suspensão provocada em 2016 
pelo escândalo das dívidas ocultas.

Moçambique recebeu, assim, 
‘luz verde’ para o desembolso da 
primeira tranche de 91 milhões de 
dólares do empréstimo do FMI, no 
valor de 470 milhões de dólares até 
2025.

O Governo calcula que as 
necessidades de financiamento 
para o programa 2022-2024 
estarão supridas, esperando 552 
milhões de dólares em apoio 
orçamental por parte de outros 
parceiros de desenvolvimento, dos 
quais 500 milhões de dólares do 
Banco Mundial. Diário Económico

NACIONAL
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O presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, afirmou 
há dias, nas Nações Unidas, que o país tem a ambição 
de integrar o grupo dos Pequenos Estados Insulares 
Desenvolvidos e “libertar-se” da necessidade de apoio 
externo.

Cabo Verde quer libertar-se do apoio externo 

Para tal, defendeu ser um “imperativo 
poder contar com a solidariedade 
externa em matéria de financiamento 
e endividamento sustentáveis”, mas 
“sempre num processo e numa lógica de 
diminuição paulatina da necessidade de 
apoio externo”.

  “Não sendo nova esta narrativa 
é, porém, urgente que possa ser 
implementada, pois, a menos de oito 
anos da meta da Agenda 2030, todos os 
ponteiros mostram que os indicadores 
não estão no ritmo desejável para a 
realização, nessa data, dos Objectivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS)”.

Os SIDS são um grupo distinto de 38 
Estados-membros da ONU – no Caribe, 
Pacífico e Atlântico, Oceano Índico e Mar 

da China Meridional – totalizando cerca de 
65 milhões de habitantes e reconhecido 
desde 1992 por aquela organização por 
enfrentarem vulnerabilidades sociais, 
económicas e ambientais únicas.

José Maria Neves recordou que 
os SIDS “enfrentam limitações 
estruturais como o afastamento e 
isolamento geográficos, a pequena 
dimensão económica, a dependência 
de importações e custos elevados, 
por um lado, e de exportações de 
serviços concentrados sectorialmente, 
por outro”, estando “mais vulneráveis 
aos impactos de choques externos, 
climáticos, económicos, ou de outra 
natureza, como pandemias e conflitos 
geopolíticos”.

José Maria Neves – Presidente de Cabo Verde (Inforpress)

AFIRMA JOSÉ MARIA NEVES

O Presidente da República, que 
foi também primeiro-ministro de 2001 
a 2016, apontou o exemplo de Cabo 
Verde nos últimos 15 anos, que “sofreu 
o impacto económico e social de 
múltiplas crises”, da seca prolongada 
às consequências económicas da 
pandemia de Covid-19.

Ao intervir pela primeira vez como 
Presidente na Assembleia Geral da 
ONU, também reconheceu que a 
menos de dois anos da realização da 
quarta conferência dos SIDS, “é de todo 
legítimo e expectável que esta possa 
tomar uma decisão transformadora 
sobre os melhores indicadores de 
avaliação e sobre as modalidades de 
políticas que melhor apoiarão” estes 
países “a cumprirem as metas do 
Samoa Pathway”.

Cabo Verde já apresentou a sua 
candidatura para acolher a reunião 
preparatória da região SIDS dos 
Oceanos Atlântico e Índico e do Sul do 
mar da China, a que pertence, em 2023.

Num “contexto de emergência”, 

Neves saudou a recomendação do 
Secretário-Geral da ONU, António 
Guterres, e a decisão do presidente da 
Assembleia Geral, em instituir um painel 
de peritos de Alto Nível para conduzir 
os trabalhos, incluindo a finalização e 
uso de um Índice Multidimensional de 
Vulnerabilidade (MVI).

“Auguramos uma conclusão 
satisfatória dos trabalhos desse painel 
e, sobretudo, que a Assembleia Geral 
possa adoptar a sua proposta de MVI, e 
que este seja aceite e utilizado de forma 
consensual tanto dentro como fora das 
Nações Unidas. Afinal, nós, os Pequenos 
Estados Insulares em Desenvolvimento, 
queremos também nos libertar da 
dependência do apoio externo, que 
passará, necessariamente pela redução 
das nossas vulnerabilidades, ao mesmo 
tempo que estamos conscientes do 
dever de fazer o nosso trabalho de casa, 
de ser competitivos e resilientes e de 
conseguir um crescimento inclusivo e 
ambientalmente sustentável”, sublinhou.

Na mesma intervenção, José Maria 
Neves recordou que, desde 2015, o 
património cultural e natural, material e 
imaterial de África “tem sido celebrado 
em todo o mundo para conscientizar e 
sensibilizar sobre a importância da sua 
preservação”, mas que “continuam a 
existir preocupações quanto às urgências 
e às medidas a serem tomadas”: 
“Enquanto Presidente da República, 
proponho-me, contando com os meus 
pares africanos, investir na preservação 
do património natural e cultural de toda a 
África e reflectir sobre como promover a 
justiça climática e a equidade em África 
e para África”.

“Não posso deixar de me referir ao 
movimento mundial de candidatura da 
crioulização e das culturas crioulas à 
Património Mundial, pelo qual aceitei ser 
padrinho e porta-voz, não fosse Cabo 
Verde a primeira sociedade crioula do 
mundo. Esta é uma iniciativa liderada 
pela sociedade civil, que pretende que 
os países crioulos possam se posicionar, 
em uma só voz, sobre o seu património 
imaterial, promovendo a paz, a amizade 
entre os povos e a cooperação para 
o desenvolvimento, com base nos 
valores que a crioulização trouxe para a 
civilização: um novo ethos (modo de ser) 
assente na tolerância, na diversidade 
e na fusão de culturas”, disse ainda, 
pedindo o “forte apoio e engajamento 
político de personalidades de países 
crioulos e dos respectivos chefes de 
Estado”. A Semana com Lusa

INTERNACIONAL
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O Japão tentou reforçar o valor da sua moeda na última 
quinta-feira (22 de Setembro) pela primeira vez em 24 
anos, comprando ienes para evitar que enfraqueça ainda 
mais em relação ao dólar americano.

As bolsas asiáticas fecharam em baixa na última quinta-
feira (22 de Setembro), após o  Federal Reserve (Fed, 
o banco central dos EUA)  elevar juros na quarta-feira 
e sugerir mais aumentos para combater a inflação em 
alta. O Banco do Japão  (BoJ), por sua vez, reiterou sua 
tradicional postura acomodatícia.

Japão intervém pela
primeira vez em 24 anos

Bolsas da Ásia fecham em 
baixa

“O governo está preocupado com essas 
flutuações excessivas e acaba de tomar 
medidas decisivas”, disse o vice-ministro 
das Finanças do Japão para Assuntos 
Internacionais, Masato Kanda, a repórteres 
na quinta-feira, após o raro movimento.

O iene é a moeda oficial do Japão. 
É a terceira moeda mais negociada no 
mercado de câmbio depois do dólar dos 
Estados Unidos e do euro. É também 
amplamente usado como moeda de 
reserva, depois do dólar americano, euro 
e a libra esterlina.

Quando perguntado por um repórter se 

O índice accionário japonês Nikkei caiu 
0,58% em Tóquio, a 27.153,83 pontos, e o 
Hang Seng recuou 1,61% em Hong Kong, 
a 18.147,95 pontos, atingindo o menor 
nível desde o fim de 2011.

O sul-coreano Kospi apresentou perda 
de 0,63% em Seul, a 2.332,31 pontos, 
e o Taiex registrou queda de 0,97% em 
Taiwan, a 14.284,63 pontos.

Na China continental, o Xangai 
Composto teve modesta baixa de 0,27%, 
a 3.108,91 pontos, e o menos abrangente 
Shenzhen Composto recuou 0,62%, a 
1991.85 pontos.

O “mau-humor” generalizado na Ásia 
veio após o Fed, como o BC americano 
é conhecido,  elevar seus juros em 75 
pontos-base pela quinta vez consecutiva 
na quarta-feira, como se previa, e sinalizar 
que as taxas vão continuar subindo para 
conter a inflação persistente nos EUA.

a “acção decisiva” significava “intervenção 
no mercado”, Kanda respondeu 
afirmativamente.

A decisão desta quinta-feira marca a 
primeira vez, desde 1998, que o governo 
japonês interveio no mercado de câmbio 
comprando ienes.

Mais cedo, na quinta-feira, o Banco 
do Japão anunciou que manteria a sua 
política monetária ultra-frouxa, sinalizando 
a sua determinação em permanecer como 
uma excepção entre os países do G7, que 
lutam para aumentar as taxas de juros 
para domar a inflação. CNN Brasil

O Fed também elevou suas projecções 
de inflação, ao mesmo tempo que cortou 
as de crescimento.

O comportamento “hawkish” (favorável 
à retirada de estímulos) do Fed deflagrou 
uma nova rodada de perdas entre as 
bolsas de Nova York.

No Japão, por outro lado, o BoJ deixou 
mais uma vez sua política monetária 
inalterada na passada quinta-feira, 21 de 
Setembro, embora a inflação doméstica 
também esteja acelerando, distanciando-
se ainda mais do Fed e levando o iene a 
não se enfraquecer em relação ao dólar.

Posteriormente, horas depois do fecho 
da Bolsa de Tóquio, o iene se recuperou 
após intervenção do Ministério de 
Finanças japonês no mercado cambial.

Na Oceania, a bolsa australiana não 
operou na quinta-feira, em função de um 
feriado nacional. CNN Brasil

Sede do Banco Central do Japão em Tóquio (Reuters) o BoJ deixou mais uma vez sua política monetária inalterada (Reuters)

INTERNACIONAL

É a terceira moeda mais 
negociada no mercado de 
câmbio depois do dólar dos 
Estados Unidos e do euro.

“

APOS EUA ELEVAREM JUROSPARA REFORÇAR A MOEDA LOCAL
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O Conselho de Administração do Grupo Banco Africano 
de Desenvolvimento (BAD) aprovou um investimento 
concessional de 20 milhões de dólares para apoiar a 
segunda fase da Plataforma de Recuperação Fora da Rede 
Covid-19  (Covid-19 Off-Grid Recovery Platform (CRP).

BAD disponibiliza USD 20 milhões

A CRP é uma iniciativa 
de financiamento misto para 
desbloquear o capital privado para 
empresas de acesso à energia, a fim 
de mitigar os impactos negativos da 
pandemia, ao mesmo tempo que faz 
aumentar o acesso à electricidade 
limpa e assegura, uma recuperação 
económica verde.

O Fundo de Energia Sustentável 
para África   (SEFA), um fundo 
multi-doadores, gerido pelo Banco 
Africano de Desenvolvimento, 
fornecerá 7 milhões de dólares em 
financiamento para a expansão. 
Os restantes 13 milhões de dólares 
serão provenientes do Fundo para o 

Ambiente Global   (GEF), um fundo 
ambiental multilateral.

O Fundo para o Ambiente Global é 
hoje o maior financiador de projectos 
para melhorar o ambiente global. 
Fornece subvenções para projectos 
relacionados com a biodiversidade, a 
mitigação das alterações climáticas, 
a degradação dos solos, produtos 
químicos, resíduos e adaptação 
às alterações climáticas e águas 
internacionais.

A segunda fase ajudará a criar 
um financiamento adicional de 70 
milhões de dólares para o sector de 
acesso à energia, para amortecer os 
persistentes impactos da pandemia 

O valor surge para mitigar os impactos negativos da pandemia no ambiente

nas cadeias de abastecimento, 
a inflação, o custo crescente do 
capital, e os efeitos do conflito na 
Ucrânia.

Alix Graham, líder do Fundo de 
Acesso à Energia Fora da Rede, 
afirmou: "Com o financiamento 
concessional do SEFA ao abrigo 
da CRP, o Fundo de Acesso à 
Energia Fora da Rede conseguiu 
oferecer soluções de financiamento 
acessíveis em mercados como o 
Maláui e Serra Leoa, onde ajudaram 
as empresas a reduzirem o impacto 
da crescente volatilidade da moeda 
e do aumento dos custos logísticos".

Descreveu a CRP como uma 
parceria entre o desenvolvimento e o 
sector privado que oferecia soluções 
de financiamento inovadoras sem 
distorcer o mercado ou deslocar o 
capital privado.

O SEFA é um fundo especial multi-
doadores que visa desbloquear 
investimentos do sector privado 

que ajudam a proporcionar acesso 
universal aos serviços energéticos 
acessíveis, fiáveis, sustentáveis e 
modernos para todos em África, de 
acordo com a estratégia vertida no 
Novo Acordo sobre a Energia para 
África, do Banco, e o Objectivo 7 de 
Desenvolvimento Sustentável.

O Fundo de Acesso à Energia 
Fora da Rede é gerido pelo Lion's 
Head, Global Partners, um dos três 
gestores de fundos que em conjunto 
ancoraram a Fase I da Plataforma 
de Recuperação Fora da Rede 
Covid-19. Os outros dois são o Triple 
Jump e o SIMA Funds: Gestores e 
Consultores de Investimento Social.

Mark van Doesburgh, chefe 
adjunto de energia sustentável no 
Triple Jump, afirmou: "Apreciamos o 
apoio contínuo prestado pelo Banco 
Africano de Desenvolvimento para 
acelerar o progresso em direcção ao 
sétimo Objectivo do Desenvolvimento 
Sustentável. O financiamento 
concessional concedido ao abrigo 
da segunda fase da CRP surge num 
momento crítico para as empresas 
em fase inicial de acesso à energia. 
Empresas   que continuam a ser 
afectadas pela Covid-19 e permite 
ao Fundo de Crescimento dos 
Empresários de Energia libertar 
financiamento flexível para o sector, 
numa altura em que o capital de risco 
é cada vez mais escasso".

Através dos parceiros da CRP, 
as empresas de acesso à energia 
podem aceder a uma vasta gama de 
soluções flexíveis de financiamento 
da dívida em condições mais 
acessíveis. Até à data, foram 
aprovados mais de 50 milhões 
de dólares em financiamentos 
em condições favoráveis para 12 
empresas de acesso à energia, que 
estão a comercializar e a implantar 
sistemas solares domésticos, mini-
redes, e soluções de irrigação solar, 
comercial e industrial.

"Graças a esta forte parceria, 
conseguimos mobilizar mais de 
140 milhões de dólares de capital 
para mitigar os desafios inéditos 
enfrentados pela indústria de acesso 
à energia nos últimos anos e para 
proteger o progresso no sentido do 
acesso universal em África", disse 
João Duarte Cunha, Gestor da Divisão 
de Fundos de Energias Renováveis, 
responsável pelo SEFA, no Banco 
Africano de Desenvolvimento. BAD
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O presidente da Associação Portuguesa da Indústria de 
Plásticos (APIP) antecipa "tempos muito difíceis" para o 
sector, na sequência do aumento dos preços da energia, 
alertando que a situação "torna as empresas inviáveis".

Indústria de plásticos prevê "tempos muito 
difíceis"

"Afiguram-se tempos muito difíceis 
para esta indústria que necessite ou 
que vá ter preços de energia que, neste 
momento, são incomportáveis", avisou 
Amaro Reis.

Segundo Amaro Reis, toda a cadeia 
de valor dos plásticos que está a contas 
com o fim ou rescisão do contrato de 
energia "está a viver uma situação 
dramática".

"Hoje, as empresas que ficam sem 
contrato de energia e têm de ir para o 
mercado livre vão pagar entre cinco 
a seis vezes mais do que o preço que 
tinham no passado, o que, em muitos 
casos, praticamente torna as empresas 
inviáveis", declarou Amaro Reis, 
administrador executivo da empresa 
Sacos 88, sediada no concelho de Leiria.

O presidente da APIP, que conta com 
cerca de 200 associados, referiu que 
as opções das empresas passam pelo 
aumento de preços, "mas depois podem 
não conseguir vender", pela redução 
da sua actividade laboral, incluindo lay-
off (redução temporária dos períodos 
normais de trabalho ou suspensão 
dos contratos de trabalho), ou "tentar 
reestruturar a empresa para aquilo que 
conseguem vender".

Considerando que a indústria do 
sector dos plásticos "sempre foi muito 
resiliente", Amaro Reis disse que, 
das empresas associadas, nenhuma 
fechou, mas admitiu que "umas podem 
estar com redução de horários, outras 
poderão estar a trabalhar só em 
períodos em que a energia possa estar 

O aumento dos preços da energia torna empresas inviáveis (DR)
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mais barata".
Segundo o presidente da APIP, a 

única forma com que as empresas 
"podem atenuar esta situação, embora 
careça sempre de investimento, é 
continuar a reforçar a produção para o 
autoconsumo de energia fotovoltaica" 
ou "acelerar os seus investimentos" em 
parques fotovoltaicos".

"Mas a maior parte da indústria do 
plástico trabalha por turnos e à noite 
não há sol. Por muito que se queira, 
não se consegue ter uma totalidade 
da necessidade de energia através 
das energias renováveis", apontou, 
reconhecendo, contudo, que esta área 
requer investimento.

Esperando que "haja uma redução 
dos preços de energia o mais rápido 
possível", o dirigente da APIP 
assinalou ainda que "o gás continua a 
ter uma importância muito grande na 
composição do preço" da electricidade 
do mecanismo ibérico.

Amaro Reis considerou, por um lado, 

a propósito do anúncio do Governo 
na semana passada, que "todas as 
medidas são bem-vindas", admitindo 
que o Estado "não pode dar tudo", e que 
"as linhas de crédito disponibilizadas são 
importantes e têm de ser ajustadas às 
necessidades das empresas e com juros 
bonificados.

Ao executivo, sugeriu que o "custo 
acrescido que as empresas têm [agora] 
com a energia pudesse ser, no futuro, 
deduzido através de benefícios fiscais".

O responsável da APIP defendeu 
também que o Governo deve olhar para 
as empresas que, na área da reciclagem 
de plástico, contribuem para a economia 
circular, redução dos resíduos e 
valorização destes, mas "estão a ser 
afectadas, enormemente, pelo aumento 
de custos energéticos".

"Não sei até que ponto, também, 
este tipo de empresas podia ter algum 
benefício", dado o seu compromisso 
ambiental relativamente à reciclagem, 
referiu, lembrando que há países 

na Europa que "estão a 
subsidiar os custos de 
energia destas empresas".

De acordo com a APIP, 
o sector dos plásticos 
tem, em Portugal, 43 mil 
trabalhadores distribuídos 
por 1.150 empresas. O 
volume de negócios é de 
oito mil milhões de euros, 
cerca de 4% do Produto 
Interno Bruto.

O ministro da Economia e 
do Mar, António Costa Silva, 
anunciou, no passado dia 
15, um pacote de medidas 
de mais de 1.400 milhões 
de euros para apoiar as 
empresas face ao aumento 
de custos com a energia, 
incluindo uma linha de 
crédito.

Em conferência de 
imprensa, em Lisboa, o 
governante deu conta de 
várias medidas, desde 
uma linha de crédito de 
600 milhões de euros, o 
alargamento de apoios 
a indústrias de consumo 
intensivo de gás, apoios 
à formação, medidas de 
aceleração da eficiência e 
transição energéticas, e 
fiscais, entre outras. Lusa


