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DESTAQUE
DEVIDO À DEGRADAÇÃO DAS ESTRADAS

Sector do Turismo está em crise no país
As péssimas condições das vias de acesso estão na
origem da redução do número de visitantes – turistas
– nas estâncias hoteleiras em Inhambane, Sofala e
Manica. Quem o diz é o empresário Yassin Amuji. O
presidente da Associação de Turismo de Vilankulo aponta
também a burocracia na emissão de vistos como outro
constrangimento.

Texto: Quelto Janeiro
Foto: Albino Mahumana

outras províncias de Moçambique e que
desejam conhecer Inhambane, no entanto,
não o fazem devido ao estado da via”, diz
a fonte, que, numa espécie de mea culpa,
defende que os operadores turísticos
também pecam por não oferecer “pacotes
atractivos”.
A burocracia no acto de processamento
e emissão de vistos para turistas
estrangeiros que desejem visitar o país
é também apontada como entrave ao
desenvolvimento do ramo. Sobre esse
aspecto, lembre-se, o Governo de
Moçambique prometeu suprir vistos de
turistas provenientes de países que não
representam risco. A lista desses países, no
entanto, ainda não foi apresentada.

Yassin Amuji não tem dúvidas de que o
actual estágio da maioria das vias de acesso
no país é o principal factor motivador da
redução do número de turistas estrangeiros
em Vilankulo, distrito onde reside, e não só.
"A estrada para o norte de Inhambane
está boa, mas para o sul de Manica e Sofala
não está em boas condições”, revela Amuji,
que considera “péssima” a estrada no troço
entre o rio Save e o cruzamento de Inchope.
“Poucos turistas têm vontade de
desafiar”, conclui o empresário, que diz ser
urgente resolver o problema dos buracos
Potenciar o “africano” de praia
nas estradas.
Vilankulo será, já no próximo mês de
"Há muitos turistas da região do Malawi, Outubro, palco do Campeonato Africano de
Zimbabwe e alguns que se encontram em Futebol de Praia, evento que vai levar muita

Yassin Amuji – empresário

“

"Há muitos turistas da região
do Malawi, Zimbabwe e alguns
que se encontram em outras
províncias de Moçambique e que
desejam conhecer Inhambane,
no entanto, não o fazem devido
ao estado da via”
gente para o distrito, que é dos mais ricos
em termos de potencialidades turísticas.
O presidente da Associação de Turismo
de Vilankulo garante estar tudo aposto para
responder à demanda, que, decerto, vai
contrariar a crise que caracteriza os últimos
dias.
“Garantimos que todas as selecções
terão lugar para se acomodar. Neste
sentido, os visitantes terão dois benefícios,

primeiro é de assistir ao futebol de praia.
Segundo, é de poder efectuar o turismo”,
explicou.
Amuji, que também é activista social
e proprietário do Vilankulo Futebol Clube,
adianta estar a envidar esforços para a
criação de um turismo mais combinado,
não apenas em Inhambane, mas em todo
o país.
"Queremos capitalizar as potencialidades
turísticas existentes em Inhambane e na
região, difundir todas elas para fazermos
um turismo combinado, em que as
pessoas vêm para desfrutar do sol e da
praia. Em contrapartida, podem ir ver os
animais no Zinave, Bazaruto, Gorongosa,
Chimanimani”, disse.
Com efeito, “temos estado a trazer o
maior número de turistas possível para
Vilankulo, através das companhias aéreas.
Entretanto, neste momento, há pouca
requisição de pessoas que desejam visitar
Chimanimani e Gorongosa", adiantou.
Com aproximadamente cinco mil camas,
Vilankulo recebe cerca de quatro voos por
semana, provenientes de Maputo e dois da
região austral de África, com destaque para
Harare, capital do Zimbabwe. Espera-se
que o número cresça nos próximos tempos.
"Estamos a negociar com outras
companhias aéreas para voarem para
Vilankulo. Queremos transformar a nossa
cidade em um pólo de distribuição turística.
Em Inhambane, os nossos visitantes
conhecem mais o Arquipélago de Bazaruto,
mas com uma estratégia bem estruturada
pode-se distribuir os turistas que visitam
Sofala e Manica para conhecerem
Inhambane”, reforçou.
A fonte disse igualmente que a
associação que dirige tem estado a
dinamizar o turismo também através de
eventos de vária natureza, entre eles
conferências.
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PARA MINIMIZAR RISCOS NOS NEGÓCIOS

EMOSE cria soluções de seguro para PME
A Empresa Moçambicana de Seguros (EMOSE) diz ter
soluções de seguros para as Pequenas e Médias Empresas
(PME), com vista a minimizar riscos nos negócios. Segundo
o Presidente do Conselho de Administração (PCA),
Joaquim Langa, tal permite que os bancos concedam
crédito às empresas ou particulares com a garantia da
seguradora, mediante a análise prévia do projecto, estudo
de viabilidade e análise de risco.

Texto: Quelto Janeiro
Fotos: Albino Mahumana
De acordo com Joaquim Langa, as
inovações da instituição surgem da
necessidade de apoiar as PME, um
segmento de empresas que domina a
cena nacional e que, na perspectiva de

Langa, contribuem para o crescimento
da economia do país.
O número um da Emose acredita
que a adesão ao seguro pode ajudar
este nicho de empresas a fazer
exportações e importações, bem como
a desenvolver vários outros projectos.
"Os mercados que não têm cultura
de seguro devem começar a ter este
dispositivo como necessidade básica”,
disse Joaquim Langa, acrescentando

Joaquim Langa – presidente do conselho de administração da EMOSE.

“

"Os mercados que não têm
cultura de seguro devem
começar a ter este dispositivo
como necessidade básica”

que "se uma determinada empresa
não tem seguro, no momento em que
passar por um risco não terá como
se reerguer. Por isso, é importante
que as PME tenham esse dispositivo
como uma retaguarda sustentável que
possa apoiar os seus negócios".
Neste momento, disse a fonte, há
em todo o país várias instituições

asseguradas pela Emose com vista a
que tenham acesso a crédito comercial
junto aos bancos.
"Nós damos garantia para que
as empresas tenham acesso ao
financiamento,
porque
qualquer
empresário que deseja emprestar
dinheiro no banco deve apresentar
alguma garantia ou hipotecar um
bem. Praticamente é um
conjunto de critérios", pontuou,
assegurando que a instituição
que lidera salvaguarda todos
os riscos às empresas ou
empresários no acto dos
empréstimos bancários.

"Garantimos desde o valor
mínimo até ao mais alto"
Falando
em
exclusivo
ao
Dossier
Económico,
Joaquim Langa fez saber
que a seguradora garante
valores que vão de acordo
com a necessidade dos seus
clientes. Contudo, reiterou que
há regras que ditam toda esta
disponibilidade.
"Não tem valor mínimo. Há
projectos de dois milhões de
dólares que estamos a cobrir,
há projectos de dois milhões de
meticais. Para concedermos a
garantia, primeiro analisamos
o projecto, estudamos a
viabilidade, seriedade e o risco
envolvido, e depois damos a
garantia", vincou.
O PCA da Emose fez
igualmente
um
pequeno
balanço das actividades do
primeiro semestre do ano em
curso. "Trabalhamos no nosso
volume de venda, na formação
da nossa imagem, no aumento
da credibilidade a nível do
mercado e, hoje em dia, a
Emose é a primeira opção de
todos os moçambicanos, seja
a nível individual ou colectivo",
vangloriou-se.
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Por estes dias, tem
ficado cada vez mais
evidente que estamos
entregues aos grupos
económicos
que
inclusive se mostram
capazes de domar
o próprio Estado. A
questão dos preços
dos
combustíveis
demonstra muito bem
isso.
Max Tonela, ministro
da
Economia
e
Finanças, deu conta
de que, em face da
queda do preço do
barril de petróleo no
mercado internacional,
esperava-se
que
os preços a nível
nacional
seguissem
a mesma tendência
entre os meses de
Outubro e Novembro.
Imediatamente,
insurgiram-se
os
players do sector
contra as declarações
do
governante,
alegando não haver
espaço para a revisão
em baixa dos preços.
Desde então, e para a
infelicidade e decepção
do povo, vão surgindo
sinais de que a vontade
dos
importadores
acabará por vingar.
Afinal, as flutuações
dos preços no mercado

internacional apenas
servem de referência
quando a tendência é
de subir, sabemo-lo
agora.
É
certo
que
Moçambique abraçou,
já há décadas, a
economia do mercado,
na qual o sector privado
é
o
protagonista,
mas isso não implica
que o Estado se
deva demitir do seu
papel de regulador e
fiscalizador, sobretudo
em
sectores
tão
chaves.
O Estado não deve
permitir que sejam
os empresários a
ditar as leis a seu belprazer, pois estes não
estão
propriamente
preocupados com o
bem-estar do povo,
mas essencialmente
com lucro. Se as
instituições públicas
se deixarem capturar, o
povo será espezinhado
de forma impiedosa,
como nos habituou o
capitalismo selvagem.
Por estas alturas,
todos
sentimos
falta
daquela
Inspecção
Nacional
das
Actividades
Económicas
cheia
de
energia,
que

tanto
protagonismo
assumiu em tempos
da
pandemia
da
Covid-19. Tivesse ela
metade do empenho
que
apresentou
quando corria atrás
de quem violava o
recolher obrigatório
na abordagem aos
peixes graúdos, o
bolso do cidadão
estava minimamente
protegido.
Está visto, porém, que
a instituição prefere
fechar o cerco aos
pobres, aproveitando
situações mesquinhas
para, ao invés de
educar,
dramatizar,
castigar e dar as
vistas à imprensa.
Não é papel do INAE
humilhar
pessoas,
mas antes educá-las
a adoptarem boas
práticas no exercício
das
actividades
económicas.
Devia, pois, em nome
do interesse nacional,
começar por atacar
aqueles que, porque
poderosos, subjugam
o Estado e agem
impunemente, lesando
o povo moçambicano.
Não dá mais para
continuar de braços
cruzados.
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SÓ NO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO NA MAXIXE

FIPAG soma prejuízos acima de 35 milhões de
meticais
O Fundo de Investimento e Património de Abastecimento
de Água (FIPAG), na cidade da Maxixe, província de
Inhambane, queixa-se de estar a acumular enormes
prejuízos financeiros. Só no primeiro semestre deste
ano, a instituição perdeu mais de 35 milhões de meticais.
Por um lado, o prejuízo deve-se à vandalização de
equipamentos por indivíduos de má-fé. Por outro, às
ligações clandestinas, aliadas ao não pagamento das
facturas pelo consumo da água.

Texto: Anastácio Chirrute,
em Inhambane
Nos últimos tempos, o FIPAG vem
reportando roubos de equipamentos
diversos,
com
destaque
para
contadores, por indivíduos ainda não
identificados.
Além
da
vandalização
dos
equipamentos, outro problema que
preocupa o FIPAG tem que ver com a
existência de clientes que usam a água
de forma clandestina. Ou seja, desviam
os tubos e criam novas ligações, como

FIPAG intensifica fiscalização

alternativa para não pagar dívidas ou
até mesmo reduzir o valor do consumo
e, consequentemente, o da factura
cobrada ao fim de cada mês.
Recentemente, um cliente, cuja
residência localiza-se no bairro
Rumbana-3, foi surpreendido a roubar
água por via de ligações clandestinas.
O facto levou o FIPAG a interditar
o fornecimento de água ao referido
cidadão e a avançar para a instauração
de processo-crime contra o infractor. A
medida, segundo Herculano Matsimbe,
representante do FIPAG na cidade da
Maxixe, visa desencorajar este tipo de
práticas.

“

Neste momento, cerca de dois
mil clientes foram fiscalizados,
processo que resultou na
descoberta de 32 casos"
ʺO cliente em causa fazia furto de
água para rega do seu jardim e para
o uso interno na sua casa, quer dizer
que para além do bypass que ele havia
feito, usava a água para regar o seu
jardim todos os dias e agia como se
nada estivesse a acontecer‶, explicou.
Não fosse a população a denunciar,
o cliente em causa ainda estaria
a consumir água "de borla", disse
Herculano Matsinhe, para quem os
indivíduos agem em conivência com
alguns funcionários daquela instituição.
Segundo Matsinhe, com este tipo
de clientes, a empresa chega a perder

mais de 55% da água que é produzida.
De resto, e segundo fez saber, só no
primeiro semestre deste ano o FIPAG
acumulou um prejuízo na ordem de
35 milhões de meticais. Como forma
de reverter o cenário, a fonte garante
estarem em curso trabalhos de
fiscalização.
ʺEm termos de dinheiro, soma 35
milhões de meticais só no primeiro
semestre. No segundo semestre,
estamos a intensificar campanhas de
fiscalização. Neste momento, cerca
de dois mil clientes foram fiscalizados,
processo que resultou na descoberta
de 32 casos‶.
As ligações clandestinas, além
de retardarem o desenvolvimento
da empresa, têm condicionado o
fornecimento normal de água em
alguns bairros da urbe, tal como
acontece em Rumbana 3, Eduardo
Mondlane, Malalane 2 e 3 e Mawewe,
onde as torneiras ficam semanas, e até
meses “secas”.
Sem o precioso líquido, os
munícipes são obrigados a percorrer
longas distâncias a pé à procura de
água noutros pontos da cidade.
Outro fenómeno que tira sono ao
FIPAG é o roubo dos contadores
e condutas. Sem avançar dados,
Herculano Matsinhe revelou que só na
cidade da Maxixe existem muitos casos
de clientes que já sofreram roubos dos
contadores em suas residências.
Estes casos, segundo Matsinhe,
ocorrem na calada da noite. Os
criminosos aproveitam o momento
em que as vítimas estão a dormir
para colocar o seu plano em acção. O
material roubado é depois destinado a
diferentes mercados da urbe, onde é
comercializado a preço muito baixo.

Setembro de 2022

7

DESTAQUE
PROJECTO MPHANDA NKUWA

Governo “caça” potenciais investidores

O Ministério dos Recursos Minerais e Energia (MIREME),
representado pelo Gabinete de Implementação do Projecto
Hidroeléctrico de Mphanda Nkuwa (GMNK), realizou
na última terça-feira, 27 de Setembro, em Maputo, uma
conferência com os potenciais investidores estratégicos
pré-qualificados, no âmbito do processo do concurso para
a selecção do parceiro para o desenvolvimento do Projecto
e infra-estruturas associadas de transporte de energia.

Texto: Dossier Económico
Tratou-se de uma sessão técnica de
esclarecimento sobre questões do projecto
e do concurso, o estágio da revisão
e actualização dos estudos técnicos,
ambientais, económicos, financeiros, de
mercado, incluindo questões de legislação,
regulamentação associada e o quadro legal e
institucional no sector.
Segundo o secretário permanente do
MIREME, Teodoro Vale, há uma enorme
satisfação em relação ao desenvolvimento
do projecto Mphanda Nkuwa. O futuro em
perspectiva é também promissor, tendo
em conta que os potenciais investidores
internacionais têm, na opinião da fonte,
capacidade técnica e robustez financeira para
responderem aos desafios de um projecto
desta dimensão.

Entre o grupo de possíveis investidores
de gabarito internacional, destacam-se o
Banco Mundial e o Internacional Finance
Corporation do Grupo Banco Mundial e do
Banco Africano de Desenvolvimento, que
têm sido determinantes no financiamento ao
sector eléctrico em Moçambique.
Para o MIREME, a interacção com os
diferentes “Stakeholders” permite esclarecer
questões do projecto e do concurso, incluindo
prazos associados ao processo do concurso,
permitindo, desta forma, aos investidores
pré-qualificados inteirarem-se cabalmente
do projecto e das condições naturais e
físicas do local da implantação do projecto,
elementos esses considerados fundamentais
para a preparação das propostas técnicas,
ambientais, económicas e financeiras dos
concorrentes pré-qualificados.

temas mais discutidos pela sociedade civil
nacional nos últimos tempos, com queixas
de exclusão de moçambicanos dos grandes
projectos, sobretudo do sector mineiro e
energético.
Este é um aspecto que está a ser
acautelado, segundo o director-geral do
Gabinete de Implementação do projecto
Mphanda Nkuwa, Carlos Yum.
Conteúdo local é para cumprir
"Depois da construção do projecto,
O conteúdo local tem sido um dos

criaremos seis a sete mil empregos, e
durante a fase de construção, dois a três
mil trabalhadores [serão contratados] para
empregos de 30 anos. Então, é preciso
preparar as pessoas agora para que tenham
um papel activo nas diferentes fases do
desenvolvimento", disse.
Quanto à receita, Carlos Yum assume
que o desenvolvimento do Mphanda Nkuwa
vai arrecadar receitas de imposto e exportar,
no mínimo, 50% de energia, conferindo
impacto positivo à balança de pagamentos.
Um projecto relevante
A conferência de investidores e a visita
ao local (Tete) de implantação do projecto
são parte do concurso internacional para a
selecção do parceiro para o desenvolvimento
do projecto Hidroeléctrico de Mphanda
Nkuwa e infra-estruturas associadas de
transporte de energia.
Com um custo estimado de 4,5 mil
milhões de dólares norte-americanos, o
projecto Hidroeléctrico de Mphanda Nkuwa
inclui o desenvolvimento de uma barragem
a fio de água, localizada a 61 km a jusante
de Cahora Bassa, no Rio Zambeze, na
província de Tete; uma central hidroeléctrica
com capacidade instalada de produção de
energia de até 1.500 Megawatts e uma linha
de transporte de energia de Tete a Maputo
de 1300 quilómetros.
O projecto está a ser implementado,
segundo o Governo, em rigorosa
conformidade com os padrões e ferramentas
globais de sustentabilidade social, ambiental
e governança (Environmental Social and
Governance, ESG) internacionalmente
aceites para a mitigação dos impactos
negativos e maximização dos aspectos
positivos, que privilegiem a criação de
oportunidades para as comunidades locais,
que minimizem e mitiguem o impacto
adverso no património de biodiversidade.
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DE ACORDO COM O PRESIDENTE DOS MUKHERISTAS

Grossista do Zimpeto não funciona como
planeado
O Mercado Grossista do Zimpeto celebra este mês 15
anos de existência. Segundo o presidente da Associação
dos Vendedores e Importadores do Sector Informal
(Mukheristas), Sudêcar Novela, o Mercado Grossista do
Zimpeto foi concebido para ser um mercado abastecedor
de mercadorias, onde os clientes poderiam comprar
produtos a grosso para a revenda ou consumo. Contudo,
já não é o que se está a passar.

Texto: Dossier Económico
Em conversa com o Dossier
Económico,
Sudêcar
Novela,
presidente dos Mukheristas, referiu
que o Mercado Grossista do Zimpeto
foi criado na perspectiva de ser um
mercado abastecedor, mas que, por

Sudêcar Novela

causa da invasão de vendedores
informais, passou passou a ter outra
dinâmica de funcionamento.
"A ideia era que fosse um mercado
abastecedor, para onde os mercados
periféricos, bairros ou distritos
podiam se deslocar para fazer
compra à grosso para revenda. O
que vemos não é aquilo que deveria

acontecer, o que está a acontecer
hoje é o contrário. Funciona como
qualquer mercado da cidade", disse.
De acordo com a fonte, não só foi
mudado o plano inicial do que seria
um mercado abastecedor, como
também o espaço viu-se invadido
por vendedores ambulantes e
retalhistas, o que, associado à
presença, naquele local, de uma
terminal de transportes colectivos
e semi-colectivos de passageiros,
propicia a ocorrência de acidentes.
O saneamento é outro
problema. Novela lamenta a falta
de higiene no mercado, assim
como a "desorganização" entre os
abastecedores e os retalhistas. No
entender da fonte, "as condições de
trabalhos não estão suficientemente

criadas, porque não há alpendres
para
albergar
vendedores
e
mercadorias, não há infra-estruturas
sólidas para armazenamento de
mercadorias".
Com a falta de alpendres,
nos dias de calor ou chuva,
muitos abastecedores e mesmos
vendedores não têm a devida
protecção, o que leva a que, devido
à exposição, muitos dos produtos
deteriorem-se.
Roubos no mercado
Há preocupações também com
a segurança, com o representante
dos Vendedores e Importadores
do Sector Informal, a denunciar
“indícios de roubos”, situação
potenciada pelo facto de as infraestruturas não estarem fortemente
controladas, mesmo existindo um
posto policial dentro do mercado.
"Não são poucas vezes que os
importadores têm registado falta
de sacos de batata ou cebola por
causa de roubos na calada da noite.
Sabendo que geralmente cobrase 150 meticais pelo Conselho
Municipal, e que há um posto
policial, não se percebe por que
razão continuam os roubos. Era
suposto que a segurança fosse
mais garantida. Roubam de uma
maneira que nos faz pensar que não
há nenhum controle, não há infraestruturas que possam oferecer
segurança", contou.
Para a nossa fonte, após 15 anos
de existência, o mercado ainda não
apresenta condições favoráveis
para o funcionamento adequado.
"Os problemas são maiores do que
as melhorias feitas", refere.
Em
2020,
aquando
da
requalificação dos mercados, o
Mercado Grossista do Zimpeto foi
também contemplado, tendo sido
construídos seis pavilhões para
expansão/inclusão de mais comércio
dentro do mesmo.
Ao Dossier Económico, Sudêcar
Novela afirmou que há uma
necessidade de se erguer um
segundo mercado, visto que muitos
dos importadores abastecem fora
do recinto, criando desta forma um
“mau cenário”.
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POR INCUMPRIMENTO NO FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL

Sasol sancionada pela África do Sul
A Sasol e os parceiros do Consórcio do Projecto de Gás
Natural de Pande e Temane, no norte de Inhambane,
nomeadamente, a Companhia Moçambicana de
Hidrocarbonetos (CMH) e a International Finance
Corporation (IFC) foram penalizados no ano passado
pelo incumprimento da obrigação de disponibilização
de gás adequadamente encomendado aos clientes,
principalmente à África do Sul, que é o maior consumidor.
Em causa está a escassez de gás natural nos reservatórios
de Pande e Temane, bem como avarias grossas na Central
de Processamento (CP) instalada em Temane.

Texto: Dossier Económico
Segundo avança a Carta, o volume
total de vendas do consórcio, no ano
económico de 2022 (que parte de Julho
de 2021 a Junho de 2022), foi de 174.27
milhões de Gigajoules (MGJ), contra
179.35 MGJ vendidos em igual período
do ano anterior. Os números revelam
uma redução, no ano em análise, de
2.83% em relação ao período anterior de

Fábrica da SASOL

2021. As encomendas para África do Sul
reduziram de 155.13 MGJ em 2021, para
149.99 em 2022, um decréscimo em 5.14
MGJ de gás natural.
Dados disponíveis no Relatório e
Contas da CMH, referentes ao ano
económico de 2022, não apontam a pena
aplicada ao consórcio, mas explicam a
redução das quantidades de todas as
vendas, mas principalmente, em relação
às encomendas realizadas por parte da
compradora Sasol Gás (e canalizadas
para África do Sul). As reduções

“

No período em apreço, a fonte
refere que actividades de
manutenção foram levadas a
cabo para minimizar as avarias no
equipamento de produção, com
o objectivo de reduzir paragens
de produção na central
deveram-se ao facto de a Central
de Processamento ter sofrido vários
problemas operacionais em unidadeschave.
A fonte refere ainda problemas
de “limitação do fornecimento de gás
a partir dos campos de produção,

devido aos problemas de capacidade
de fornecimento de gás causados pelo
reinício da campanha de perfuração, face
às restrições impostas pela pandemia da
Covid-19, que também contribuíram para
menores volumes totais de vendas em
algum período do ano”.
No período em apreço, a fonte refere
que actividades de manutenção foram
levadas a cabo para minimizar as
avarias no equipamento de produção,
com o objectivo de reduzir paragens de
produção na central, mas houve várias
avarias de equipamento e paragens de
produção, que resultaram em perdas de
produção na CP.
Todavia, para reverter os referidos
problemas, o consórcio tem estado a
desenvolver o Programa de Extensão
do Plateau e Optimização da Produção
(PEDOP) com o objectivo de recuperar
quantidades de gás adicionais, permitindo
a contínua produção de gás com
pressões necessárias para satisfazer os
contratos existentes de fornecimento de
gás durante a sua vigência, conforme
aprovado no plano de desenvolvimento.
Segundo o Relatório e Contas da CMH
de 2022, o consórcio está actualmente na
fase de selecção e avaliação económica
das diferentes opções que podem
viabilizar a execução do projecto PEDOP.
São parceiros do consórcio (JO - Joint
Operation) do Projecto de Gás Natural
de Pande e Temane, a Sasol Petroleum
Temane (SPT), operadora dos campos
de gás de Pande e Temane, entidade
moçambicana subsidiária da sul-africana
Sasol Exploration and Production
International (SEPI), com participação
de 70%. A CMH, braço empresarial do
Estado, conta com participação de 25%,
e o International Finance Corporation
(IFC), membro do Grupo Banco Mundial,
com participação de 5%.
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NA BACIA DO LICUNGO

PROIMAC quer aumentar produção do arroz
Com sede na província da Zambézia, concretamente no
distrito da Maganja da Costa, PROIMAC é uma empresa
que se dedica ao processamento de arroz. A companhia
adquire o produto junto dos pequenos produtores,
processa e, na sequência, revende no mercado nacional.
Ao Dossier Económico, revela estar a trabalhar no sentido
de fazer crescer o volume de comercialização.

Texto: Dossier Económico
A última campanha agrícola não foi
particularmente feliz para a PROIMAC.
As intensas chuvas provocaram cheias,
levando à redução do nível de produção
por parte dos camponeses, o que forçou
alterações do preço de compra do
cereal.
"Tivemos dificuldades no caso deste
ano, tivemos cheias. Os camponeses
não produziram a quantidade exacta dos
anos passados. A quantidade que está
no mercado é muito baixa e isso também
se nota no preço do nosso produto, que
está mais caro em relação aos anos
anteriores", relatou.
Actualmente, o Arroz-Licungo, como
é conhecida a marca da PROIMAC, é
comercializado somente na Zambézia,
com destaque para Quelimane e

Mocuba, mas a empresa já trabalha no
sentido de atingir outras latitudes.
Foi, aliás, por isso que participou,
este no, da tradicional FACIM, onde
procurava parceiros no sentido de fazer
com que o arroz seja comercializado em
Maputo.
"Na 57ª edição da FACIM trouxemos
10 toneladas de arroz, mas acabou em
quatro dias, é um sinal de que o nosso
arroz tem mercado aqui em Maputo, por
isso, já temos planos de criar um ponto
de venda", assinalou.
Com 15 anos de existência, Jorge
Parreirão dá nota positiva à empresa,
por considerar que 60% das expectativas
foram concretizadas, sendo que o
pleno só não foi atingido por conta da
pandemia da Covid-19.
Como forma de recuperar os níveis
anteriores, a empresa quer aumentar
a capacidade de produção e tem na
manga novas estratégias de venda, em

Jorge Parreirão
outros pontos do país, mas também no
estrangeiro.
A empresa beneficia-se da bacia
hidrográfica do Licungo, que é uma
bacia natural relativamente bem
preservada. Existe um número limitado
de diques nas planícies de inundação
mais baixas e, por isso, o rio corre pela
bacia naturalmente e sem grandes

obstruções.
As planícies de inundação são férteis
e são potencialmente favoráveis ao
desenvolvimento de uma agricultura de
regadio. A bacia do rio Licungo tem uma
área de cerca de 22.800 km2, fazendo
fronteira a Sul com as bacias dos rios
Zambeze e Namacurra, a Norte, e a Este
com as bacias dos rios Raraga e Melela.
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APESAR DE PREGAR DISCURSO DE BOICOTE

Portugal não pára de comprar gás russo
Portugal é um dos países mais críticos à invasão da Ucrânia
pela Rússia, que se deu em finais de Fevereiro do ano em
curso. Apoia com aparente vigor as sanções impostas a
Moscovo, incluindo o boicote ao gás e ao petróleo. Só
que, a despeito da sua intransigência no discurso, o país
não deixou de importar o gás russo, revela o Público.

Texto: Amad Canda
Estima-se, de acordo com
o diário Público, em 300 mil
toneladas dos produtos petrolíferos
que Portugal importou da Rússia
desde o início da invasão, em
Fevereiro último. Cinco petroleiros
terão, com origens de diversos
portos soviéticos, terão atracado no
porto de Sines, transportando Gás
Natural Liquefeito (LNG) e outros
produtos petrolíferos.
O último dos navios terá chegado
mesmo em Agosto, concretamente
no dia 23. Trata-se do Yakov Gakkel
– nome de um oceanógrafo que
explorou o Árctico – e partiu do
porto de Sabeta, na península de
Yamal, no norte da Rússia.
As informações constam de
registos e foram confirmadas pela
Administração do Porto de Sines,

que revelou ao Público ter verificado
“se existem restrições legais que
impossibilitem a recepção do navio
no Porto de Sines”, não tendo
sido encontrada nenhuma nesse
sentido,
De facto, esclarece o diário,
que está integrado num consórcio
denominado Investigare Europe, no
entanto, a prática é flagrantemente
contrária ao duro discurso de
sanções que vem sendo propagado
pela União Europeia – e pelo
próprio governo português – com
o objectivo de fragilizar a Rússia e
fazê-la desistir dos seus planos em
solo ucraniano.
“De facto, não existe nenhuma
restrição legal às importações
de gás ou petróleo russo para
os países europeus. E isso é,
seguramente, uma contradição
com os discursos públicos da
maioria dos governantes e das

Movimento denuncia hipocrisia do governo de Costa

“

“De facto, não existe nenhuma
restrição legal às importações
de gás ou petróleo russo para
os países europeus. E isso é,
seguramente,umacontradição
com os discursos públicos da
maioria dos governantes e das
autoridades europeias”
Apesar das sanções, Rússia vai consumar a anexação de algumas zonas
ucranianas

autoridades europeias”, constata o
Público.
Há também indicações de
que embarcações com bandeira
portuguesa transportam carvão

entre portos russos e outros países
europeus. Esclarece, no entanto,
que tais embarcações não são
portuguesas, tendo em terras lusas
apenas a sua moradia, dado que é lá
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onde estão registadas as empresas
que as detêm, concretamente em
Funchal.
É que o Registo Internacional de
Navios da Madeira (MAR) oferece,
segundo o Público, benefícios
fiscais às empresas que decidam
criar uma sede no Funchal e
registar aí as suas embarcações.
Entre os apoios estatais, estão uma
taxa de imposto de 5%, a isenção
da retenção na fonte na distribuição
de dividendos e no pagamento
de juros, royalties ou mais-valias
e a isenção de qualquer taxa ou
contribuição fiscal sobre os salários
dos tripulantes.
Contradições abundantes
A mesma investigação permitiu
constatar que Portugal não é o único
país do grupo dos 27 que continua a
desrespeitar a sua própria posição
de boicotar combustíveis russos,
supostamente em solidariedade
com a Ucrânia. Quase toda a União
Europeia segue a mesma toada.
Esclarece que, até finais de
Agosto, o bloco continuava a
importar gás e petróleo russos em
“grandes quantidades”, assinalando
o curioso facto de até a Estónia,
que restringe a entrada de cidadãos
russos, ter recebido 83 navios com
petróleo e gás provenientes daquele
país, do qual a Europa depende em
cerca de 40% no tocante ao gás.
“A resposta europeia sobre
a energia russa reflecte o
quão essencial esta tem sido.
Tipicamente, a Rússia é responsável
por cerca de 45% das importações
de gás e também de carvão da UE e
25% do petróleo importado. No ano
passado, a Rússia recebeu cerca
de 400 mil milhões de euros da

“

Porto de Sines, Portugal
UE para exportações de energia.
Entre o início da invasão e o final
de Agosto, 40% (75 milhões de
toneladas de porte bruto, ou TPB,
em capacidade) das exportações
de combustíveis fósseis do mar da
Rússia destinaram-se à UE. Isto
baseia-se na análise dos dados
do Centro de Investigação sobre
Energia e Ar Limpo (CREA). O
comércio marítimo é mais rentável
para a Rússia, embora o gás dos

gasodutos seja também essencial petrolíferos russos. Não obstante,
para a UE”, conclui o Público.
é o país que mais navios têm
associados ao comércio com a
Alemanha lidera em
Rússia no ramo energético.
embarcações
Nos primeiros três meses,
Na nação mais poderosa da depois
da
invasão,
navios
União Europeia, a Alemanha tem europeus fizeram 570 viagens. A
pautado, em muitas ocasiões, Alemanha, com carregamentos
pelas políticas adoptadas pelos vinculados a mais de 20 empresas
restantes países. Sucede o mesmo em navios com 9,16 milhões de
na questão relacionada com as TPB de capacidade, foi, depois da
sanções impostas aos produtos Grécia, o maior transportador da
Europa.
“A Oldendorè está entre as
maiores empresas de transporte
de granéis do mundo. Em Junho, a
empresa de Hamburgo realizou um
evento para o seu 100.º aniversário
em que o chefe da empresa
familiar, Henning Oldendorè, disse
ter ajudado “muitos parentes e
famílias” dos seus empregados
ucranianos a estabelecerem-se
na Alemanha. Mas, entre finais de
Fevereiro e Agosto, pelo menos
20 navios Oldendorè exportaram
carvão russo a nível internacional.
A empresa não respondeu aos
pedidos de comentários para este
artigo”, refere o órgão que temos
vindo a citar.

“A resposta europeia sobre a energia russa
reflecte o quão essencial esta tem sido.
Tipicamente, a Rússia é responsável por cerca
de 45% das importações de gás e também de
carvão da UE e 25% do petróleo importado. No
ano passado, a Rússia recebeu cerca de 400 mil
milhões de euros da UE”.
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ATÉ AO FIM DO ANO

Standard Bank prevê redução do custo de vida
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

Standard Bank

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
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
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 Total Energies,
na península de Afungi, no distrito
de Palma, na primeira metade do
próximo ano.
Os trabalhos na Área 1, com um
investimento estimado em mais
de 20 biliões de dólares norteamericanos, 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, vaise reflectir 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 Total Energies 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
Total Energies.
“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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PARA RESPONDER À DEMANDA

EMTPM precisa de 300 autocarros
A Empresa Municipal de Transporte de Maputo precisa
de 300 autocarros para poder responder à demanda de
passageiros. Neste momento, a companhia opera com 65
autocarros.
O sector dos transportes é um dos
mais críticos no país, em particular
na área metropolitana do Grande
Maputo onde os passageiros ficam
muito tempo nas paragens e nos
terminais à espera de embarcar nos
autocarros da empresa pública.
Esta quinta-feira, os gestores da
Empresa Municipal de Transporte de
Maputo reuniram-se para debater a
actual situação do sector, avaliar o
desempenho e planificar próximas
acções. Entretanto, a incapacidade
da empresa ganhou maior tónica,
e o presidente do Conselho de
Administração da EMTPM, Lourenço

“

“O que nós colhemos no mercado,
do ponto de vista de receita,
depende da tarifa, não corresponde
àquilo que é o volume de serviços
que nós prestamos, razão pela
qual a receita está aquém dos
custos operacionais

Albino, sabe da situação e empurra a
solução para edilidade e ao Governo
central.
“Neste momento, por aquilo que
temos constatado, ao nível das
paragens e terminais, estamos
aquém de satisfazer aquilo que é
a demanda da Cidade de Maputo,
porque não só é procurada pelos
citadinos desta Cidade, como
também por aqueles que visitam
a urbe, incluindo os da região
metropolitana do Grande Maputo e,
por isso, para nós, ainda não estamos Conselho de Administração da é o aumento da frota a médio e
no nosso ponto óptimo”, reconheceu EMTPM.
longo prazos. “No nosso entender,
Lourenço Albino, presidente do
A estratégia para atingir a eficácia os 65 autocarros não são suficientes
para atender a todos os
passageiros. Precisamos
de mais 300 autocarros
e, com isso, talvez seja
possível a atendermos a
esta demanda.”
Ainda assim, a empresa
cresceu em 16%, em
relação aos primeiros oitos
meses do ano passado,
o que significa que, de
Janeiro a Agosto do ano
em curso, transportou sete
milhões de passageiros,
tendo arrecado mais de
104,6 milhões de Meticais
em receitas e espera
transportar 13 milhões de
passageiros até Dezembro.
“O que nós colhemos
no mercado, do ponto de
vista de receita, depende
da tarifa, não corresponde
àquilo que é o volume
de serviços que nós
prestamos, razão pela
qual a receita está aquém
dos custos operacionais”,
referiu Albino.
Actualmente, as tarifas
praticadas nos autocarros
da Empresa Municipal de
Transportes de Maputo são
entre 12 e 15 Meticais em
36 rotas. Projecta-se,
entretanto, reabrir rotas
do interior dos bairros
periféricos, mas ainda não
empresa revela que receitas são parcas
há datas definidas. O País
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PREÇOS DOS COMBUSTÍVEIS

Intervenientes do sector divididos
A previsão da evolução dos preços dos combustíveis
continua a dividir opiniões entre alguns intervenientes
do sector. A vice-ministra da Economia e Finanças,
Carla Louveira, perspectiva a manutenção dos preços
no nível actual nos próximos meses. Esta projecção
contraria a do ministro do mesmo pelouro, Max Tonela, e
a da Associação Moçambicana de Empresas Petrolíferas
(AMEPETROL).
No dia 16 do mês em curso, falando
em conferência de imprensa, o ministro da
Economia e Finanças, Max Tonela, afirmou
que “projectamos que, pelo menos em
Outubro, eventualmente em Novembro,
possamos ter uma redução dos preços
líquidos de combustíveis em Moçambique”.
Na semana seguinte, entretanto, a
Associação Moçambicana de Empresas
Petrolíferas (AMEPETROL) avançou não
haver condições para uma possível redução
dos preços dos combustíveis, até porque os
mesmos estavam a ser comercializados a
um preço abaixo do aceitável.

As divergências continuam, com a viceministra da Economia e Finanças a dizer
que o Governo equaciona uma possível
manutenção dos preços, obedecendo ao
regulamento de fixação de preços.
“Essa fixação de preços segue o
regulamento existente, que é o decreto n.º 89.
Portanto, é nesse contexto que nós vamos
fazendo a análise da apreciação da evolução
dos preços internacionais dos combustíveis
e ver quais são as margens que existem
para a alteração do preço a nível nacional.
Assim, está-se a vislumbrar uma possível
manutenção, até mesmo para assegurar a

Max Tonela havia assinalado queda, mas importadores indicam o contrário

“

As divergências continuam, com
a vice-ministra da Economia e
Finanças a dizer que o Governo
equaciona uma possível
manutenção dos preços,
obedecendo ao regulamento de
fixação de preços.
recuperação dos custos que as gasolineiras
têm estado a enfrentar no nosso País”,
explicou Carla Louveira.
No que diz respeito à dívida do Governo
e das gasolineiras, a dirigente salienta que
esse é um dos elementos levados em conta

para a manutenção dos preços. “É um
aspecto que estamos a debater em conjunto
com as gasolineiras, e entendemos que
está a ser equacionada esta possibilidade
de manutenção de preços”, concluiu a
governante. Diário Económico
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INSS
INSS GAZA

Trabalhadores alertados sobre o prazo de
documentos
A delegação provincial do Instituto Nacional de Segurança
Social (INSS) está a sensibilizar os trabalhadores de
diferentes empresas e outras unidades de produção a
manterem a sua documentação em dia, de forma a facilitar
a tramitação da documentação junto da Segurança Social.

campanhas
de
sensibilização
de trabalhadores para aderirem
ao MVS, particularmente para
aqueles trabalhadores que perdem
o estatuto de beneficiário, em
face de vários factores, como, por
exemplo, na eventualidade de
terem terminado os seus contractos
laborais com o patronato ou
perderem o emprego, mas que, por
sua conta, manifestarem a vontade
de continuar a contribuir para o
Sistema e não perderem os seus

no Sistema (MVS), tendo, por
outro lado, os beneficiários sido
convidados a contactar o INSS em
caso de desvinculação e/ou fim de
Há dias, brigadas do INSS
contrato laboral.
em Gaza ministraram palestras
O INSS tem levado a cabo
em 21 empresas (contribuintes)
da província, abrangendo 743
beneficiários
(trabalhadores),
durante as quais chamaram
atenção para o facto de alguns
beneficiários correrem o risco de
não poderem aceder a prestações
ou outros serviços por caducidade
documental ou, inclusive, por
desactualização de dados.
Realizadas no âmbito do
33º aniversário do Sistema de
Segurança Social em Moçambique,
assinalado no passado dia 18 de
Setembro, as palestras decorreram
à volta do Regulamento da
Segurança Social Obrigatória,
para além de matérias sobre o
impacto da falta de canalização
de contribuições ao sistema
de Segurança Social para os
contribuintes
e
beneficiários,
a modernização do Sistema,
a importância da actualização
de dados de beneficiários e
contribuintes, o uso das plataformas
de pagamento de contribuições,
nomeadamente o M-pesa, IZI e
Top Up, bem como o serviço MContribuição (Minha Contribuição,
Meu Benefício).
Os sectores mais visados
pelas palestras foram os do ramo
de construção civil, indústria de
panificação, entre outros, por
abrangerem o maior número de
beneficiários no Sistema em Gaza.
Nestas empresas, as equipas
abordaram matérias relacionadas
com o referido regulamento, assim
como a inscrição nas modalidades
de Trabalhador por Conta Própria
(TCP) e a Manutenção Voluntária construtores aprendem matérias de segurança social

Texto: cortesia

direitos, visando garantir o seu futuro
social e dos seus dependentes.
Importante também sublinhar
que o INSS realiza a prova anual
de vida aos seus pensionistas,
como exigência do Regulamento
da Segurança Social Obrigatória,
aprovado pelo Decreto nº 51/2017,
de 9 de Outubro, no seu nº 1,
do artigo 83, que consiste na
comprovação física da existência
de titulares de pensões, com vista à
sua manutenção.
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DOSSIER DE MARCAS
CONSTRUÇÃO CIVIL

Grow quer dotar universitários de novas
ferramenta

Estudantes universitários, na especialidade de Construção
Civil, irão beneficiar de “aulas práticas” com vista a
apropriarem-se de novas ferramentas e tecnologias de
construção. A iniciativa é da construtora Grow Engineering,
que diz “estar disposta a construir o futuro” através de
mão-de-obra local qualificada, isto é, engenheiros atentos
e que se adaptem a novos modelos de construção,
salvaguardando a satisfação dos utentes.

Texto: Quelto Janeiro
Foto: Albino Mahumana
Com efeito, disse Yuran Mateus, da
Grow Engineering, que se pretende
estreitar parcerias com instituições de
ensino superior com vista a transmitir
conhecimentos aos estudantes de
Construção Civil.
“Mesmo na fase de ensino, poderão
verificar outros métodos de uso de
novas tecnologias, o material ideal para
a construção de tecto falso, parede, e
outras aplicações”, disse.
Salientou que, numa primeira fase,

Yuran Mateus – Grow Engineering

“temos algumas faculdades das quais
já nos aproximamos com propostas
de assinatura de memorando de
entendimento. Entretanto, estamos à
espera da aprovação para começarmos
a trabalhar”, explicou.
Uma das lições a ser ensinada
aos futuros engenheiros é o uso de
redes mosquiteiras nas janelas de
forma criativa, proporcionando beleza
paisagística e prevenindo os donos dos
edifícios de insectos diversos.
Numa outra abordagem, referiu
que a construtora opta mais pela
contratação e valorização de quadros
nacionais por acreditar no potencial
destes. Entretanto, conta também com
engenheiros portugueses.

“

“Pretendemos nos destacar
como a número um na área
da Construção Civil, trazendo
equipamentos de primeira
qualidade. O nosso equipamento
é muito diferente de outras
empresas da área”
“O que estamos a fazer agora é
a exportação de quadros nacionais
para a Europa e Ruanda. Tiramos
alguns engenheiros moçambicanos
operacionais
para
os
países
mencionados, uns para capacitação e
outros para colaborarem lá”, realçou.
No mercado moçambicano, a Grow

Engineering destaca-se pelas suas belas
obras de construção espalhadas pelo
país e pela diáspora, como resultado de
um trabalho efectuado com eficácia e
excelência com vista a proporcionar aos
utentes uma harmonia “mais agradável e
adaptável” à nova realidade do mundo,
que é caracterizada pelo uso de novas
tecnologias que tornam ainda mais fácil
a vida dos cidadãos, quer no país, quer
em outra parte do mundo.
“Pretendemos nos destacar como a
número um na área da Construção Civil,
trazendo equipamentos de primeira
qualidade. O nosso equipamento é
muito diferente de outras empresas da
área”, assegurou.
Entretanto, as ideias da Grow
surgem numa altura em que a área
de construção exige capacidades
de resiliência, tendo em conta o uso
progressivo de novas tecnologias para
erguer hospitais, escolas, habitação,
escritórios,
comércio,
indústria,
armazéns,
aeroportos,
pontes,
estradas, barragens, energia, e outros
empreendimentos.
Com isso, a transformação digital
força as construtoras, engenheiros
e o Estado a apostarem na melhor
gestão de projectos, obras e infraestruturas, tendo em consideração o
melhor controlo de custo de despesas,
aumento de produção e produtividade,
colaboração interactiva, entre outros
pontos relevantes.
De referir que, no país, vários debates
têm sido levantados sobre a qualidade
das obras e construções, com destaque
para estradas e pontes que têm sido
colocadas à prova na época chuvosa.
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DIZ O SECTOR PRIVADO

Óleo e sabão deviam estar mais caros

Em comunicado de imprensa, o sector privado avança,
após ter feito uma monitoria dos preços de produtos
alimentares praticados no mercado, que constatou que o
óleo alimentar e o sabão estão 21,25 e 10,71 Meticais mais
baratos.
O comércio do açúcar, óleos
alimentares e sabões passou a gozar
de um benefício fiscal consubstanciado
na isenção do Imposto de Valor
Acrescentado (IVA), incluindo os
respectivos bens e prestações de
serviços, matérias-primas, produtos
intermédios, peças, equipamento e
componentes para a indústria nacional
após a aprovação da Lei n.˚ 16/2020, de
23 de Dezembro, com o prazo de 31 de
Dezembro de 2020.
A Confederação das Associações
Económicas de Moçambique (CTA)
diz, no seu comunicado, que, tendo
sido uma das promotoras da medida, e
sendo aglutinadora do sector privado,
decidiu fazer monitoria do impacto da
isenção aplicada. Nestas avaliações
sobre o impacto da isenção do IVA,

Agostinho Vuma, presidente do CTA

foram comparados os dados das duas
componentes do negócio: custos e
receitas (preços ao consumidor).
Aliás, na opinião dos empresários,
uma avaliação dos preços, sem tomar
sequer em consideração o custo, quer
da matéria-prima quer de produção,
pode conduzir a resultados pouco
realísticos.
Como resultado desta monitoria e,
olhando para todas as componentes,
nota-se que, sem a isenção do IVA, o
preço médio ao consumidor do óleo
estaria a 146,25 Meticais contra os
125 Meticais praticados no mercado,
havendo um benefício claro de 21,25
Meticais por litro; na componente dos
sabões, nota-se que o preço médio,
sem isenção, estaria a 73,71 contra
os actuais 63 Meticais praticados, um

benefício estimado em 10,71 Meticais.
Os benefícios são também evidentes
no custo da cesta básica, estimado em
3469,39 Meticais contra os 4059,18
Meticais que custaria, sem isenção
do IVA, o que se consubstancia numa
poupança estimada em 589,79 para o
consumidor.
“Estas estimativas de benefícios
ocorrem, mesmo com a subida do
custo das matériaS-prima registada
no período em análise, em cerca de
371,5% para os óleos e 62,2% para os
sabões. Tendo em conta que, no mesmo
período os preços de mercado destes
produtos subiram, respectivamente,
68% e 33,0%, pode-se concluir que
esta subida dos custos das matériasprimas não foi repassada na totalidade
para os preços do mercado”, lê-se no
comunicado da CTA .
O sector privado avança que
a tendência de subida dos bens
alimentares é um fenómeno global,
intensificado pelo conflito russoucraniano. “Aliás, na região, temos
exemplos da elevação dos preços
destes bens, conforme atesta o caso

da África do Sul, que viu o preço do óleo
alimentar aumentar em cerca de 59%
entre Julho de 2021 e Julho de 2022”,
indica.
Ainda sobre a competitividade da
indústria moçambicana, note-se que o
custo de transformação do açúcar em
Moçambique é quase semelhante ao dos
outros países da região. O que difere são
os custos de transporte e armazenagem
(que em Moçambique são mais altos).
Com efeito, olhar apenas para uma
componente pode-se consubstanciar
em uma abordagem tendenciosa e
confundir a sociedade e o Governo
sobre o real impacto das medidas de
reformas fiscais adoptadas, visando
estimular a economia e assegurar o
bem-estar social e económico do país.
A avaliação em curso iniciada
pela CTA e seus membros inclui a
possibilidade de estabelecimento de um
regime especial do IVA para o sector, bem
como a definição de uma estratégia de
transição gradual dos actuais benefícios
fiscais para o novo regime sem distorcer
o mercado e a estabilidade do sector, em
particular. Portanto, existem instituições
estatais e mecanismos legais em vigor
no país que permitem ao Governo ter o
controlo real dos custos de importação
da matéria-prima, bem como fiscalizar
os benefícios reais da Isenção Fiscal do
IVA, quer através do controlo do custo
médio da cesta básica, bem como dos
preços aplicados sobre esses produtos
que se beneficiam da Isenção Fiscal.
Cabe ao Governo, através do
Ministério da Indústria e Comércio,
fiscalizar para verificar o alinhamento
da isenção com a prática. Apesar de
tudo, e com as medidas tomadas, estes
subsectores da indústria continuam
a crescer. Por exemplo, em 2021 o
consumo doméstico do açúcar (que
inclui o consumo das famílias e para
uso industrial) atingiu 200 mil toneladas
e em 2022 espera-se atingir as 220 mil
toneladas. Neste momento o interesse
da indústria é produzir para o consumo
local, até porque o mercado internacional
é altamente volátil e com preços
induzidos por subsídios nos outros
países produtores. A normalização
desta situação vai levar algum tempo.
A contribuição
sócio-económica
continua relevante, onde, por exemplo,
a
indústria
açucareira
emprega
directamente 26.500 trabalhadores e
indirectamente 5.300 trabalhadores.
Estes,
em
conjunto,
suportam
aproximadamente 140 mil pessoas
(considerando uma família média de 4,4
pessoas por trabalhador). A indústria de
óleos e sabões empregam directamente
cerca 5000 trabalhadores, suportando
aproximadamente 22 mil pessoas. O
País
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SEGUE-SE O “CONFRONTO” COM O PARLAMENTO

Governo francês apresenta orçamento do
Estado

O governo francês apresentou há dias a proposta de
Orçamento do Estado para 2023, com controlo dos preços
da energia e aumento da despesa pública, preparandose para um confronto com a esquerda, que pede mais
impostos para os lucros excessivos.
O custo da energia é uma das
apostas do governo francês para
tentar travar os custos das famílias,
com a proposta apresentada
a incluir um tecto máximo do
aumento do gás e da electricidade
a 15%, uma medida que vai custar
ao Estado entre 20 a 25 euros por
família, acrescentando às despesas

do próximo ano, cerca de 16 mil
milhões de euros.
O governo de Emmanuel
Macron vai ainda dar a cerca de
12 milhões de famílias um cheque
de energia no valor de 100 a 200
euros até ao final de 2022, de
forma a proteger os franceses dos
aumentos derivados da guerra

Emmanuel Macron, presidente da França

na Ucrânia. O executivo gaulês
estuda ainda a possibilidade de um
cheque transporte para quem usa
regularmente o comboio.
De forma a corresponder ao topo
das preocupações dos franceses,
ou seja, o poder de compra, o
governo prevê a revalorização do
valor das bolsas dos estudantes
universitários, assim como mais
apoios para a transição ecológica
dos edifícios de habitação, de
forma a utilizarem mais energias
renováveis.
No lado dos impostos, não
haverá aumentos para os

particulares, com uma actualização
dos escalões em função da taxa de
inflação.
Mesmo com uma despesa
adicional em 2023, de cerca de 21,7
mil milhões de euros, o governo
quer reduzir a dívida pública em
0,2%, algo que parece difícil com
as perspectivas de crescimento a
estarem agora em 1% e a inflação a
poder atingir 4,5% no próximo ano.
Este será o primeiro ano desde
que Emmanuel Macron subiu ao
poder em 2017 que este projecto
de orçamento não tem a maioria,
já que o partido do Presidente ficou
apenas com uma maioria
relativa
nas
eleições
legislativas de Junho.
Assim, ainda não parece
haver uma maioria para
aprovar este documento,
essencial à gestão do país.
A esquerda pede que os
lucros excessivos sejam
taxados, uma matéria à
qual a primeira-ministra já
pareceu estar aberta, mas
não haverá um acordo, pelo
menos por enquanto, para
a adopção desta medida.
Os partidos da oposição
podem também tentar
utilizar o Orçamento do
Estado como moeda de
troca, já que o governo vai
apresentar também uma
reforma da Segurança
Social que vai incluir a
reforma do sistema de
pensões, uma das medidas
mais
controversas
de
Emmanuel Macron.
Caso
não
seja
encontrado um acordo para
a aprovação do orçamento
na Assembleia Nacional, o
governo pode recorrer ao
artigo 49.3 da Constituição,
que decreta que é possível
ao executivo passar a lei do
orçamento sem ser votada.
(Mundo Ao Minuto)
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EM CABO VERDE

Empresa privada quer produzir aviões

Cabo Verde na corrida para a produção de aviões
Uma empresa checo-cabo-verdiana prevê um investimento
inicial de seis milhões de euros para começar a produzir
aviões em Cabo Verde para depois vendê-los ao mercado
africano. “Venho elaborando este projecto já há dois
anos, criei a empresa Aeronáutica Checo-Cabo-verdiana,
empresa que irá produzir os aviões da Orličan e Air Craft
Industries em Cabo Verde”, começou por explicar, Mónica
Sofia Duarte, directora executiva da empresa criada
recentemente na República Checa.
Mónica Duarte é também vicepresidente da Câmara do Comércio
Checo-Cabo-verdiana, criada em
Abril de 2020, que na semana
passada realizou, na cidade da Praia,
a primeira feira de negócios entre
os dois países, onde lançou a ideia
de começar a produzir pequenas
aeronaves em Cabo Verde.
A responsável indicou que vai
iniciar já no início do próximo com
a instalação da fábrica, na cidade
da Praia, perto do actual aeroporto

internacional. “Um lugar estratégico”,
frisou, dando conta que a empresa já
tem dois hectares de terrenos para
implementar o projecto nesse local.
Segundo a promotora, será
necessário, na primeira fase, um
investimento de cerca de seis milhões
de euros, enquanto a implementação
e a fabricação dos primeiros aviões
com o ‘know-how’ e a licença da
Orličan demoram cerca de três anos
até à produção dos primeiros cinco.
“Pretendemos
levar
técnicos

cabo-verdianos para se estagiarem
na fábrica da Orličan [produtora
de suplementos para pequenas
aeronaves desde 1935] na República
Checa e fabricar depois em Cabo
Verde. O processo e a qualidade serão
os mesmos que os dos aviões feitos
na Europa”, salientou na entrevista à
Lusa.
Quanto aos aviões da Air Craft
Industries
L410,
indicou
que
inicialmente
serão
revendidos
somente no mercado da Comunidade
Económica
dos
Estados
da
África Ocidental (CEDEAO), mas
posteriormente não descarta a
hipótese de fabricá-los ou montá-los
em Cabo Verde.
“Cabo Verde como porta dos
investidores checos em África” foi o
lema da feira, daí a directora executiva
da Aeronáutica Checo-cabo-verdiana
justificar a intenção de entrar no
mercado da CEDEAO a partir de Cabo
Verde.
“Temos parceiros em outros

países de África, como a Tunísia
e a África do Sul, que estariam
disponíveis a colaborarem connosco
como forma ou caminho seguro e
eficiente para o mercado europeu. A
posição geográfica de Cabo Verde,
a estabilidade política, os incentivos
da parte do Governo para com os
investimentos externos são factores
imprescindíveis para motivarem os
empresários a apostarem em Cabo
Verde”, apontou a engenheira física
e empreendedora cabo-verdiana,
natural de Santa Cruz, norte da ilha de
Santiago, residente há vários anos na
Chéquia.
Neste momento, referiu que a
Câmara de Comércio Checo-caboverdiana já está a articular todos os
passos necessários com a Cabo Verde
TradeInvest para a implementação do
projecto que considera que “será uma
mais-valia para Cabo Verde”, uma vez
que algumas das aeronaves vão ficar
no arquipélago para ajudar a resolver
o problema dos transportes aéreos.
“Acredito neste projecto, por isso faço
este apelo aos jovens cabo-verdianos,
chegou o momento de tomar atitudes,
o mundo está cheio de boas ideias e
de oportunidades, mas o sucesso vem
apenas por meio da acção. A maneira
mais fácil de iniciar algo é deixar de
apenas falar e começar a agir. Isso
vale também para o seu sucesso”,
incentivou Mónica Duarte, de 30 anos,
mestre em Finanças Corporativas
pela Universidade de Finanças e
Administração da República Checa, e
que nos últimos anos já realizou vários
projectos em Cabo Verde.
Entre elas, está a criação da
Fundação Nadeje em Santa Cruz, para
ajudar crianças, jovens e mulheres
desfavorecidas, realizou em Maio de
2021, em Praga, o primeiro Fórum
de Investimento entre os dois países,
apoiou Cabo Verde com ventiladores,
máscaras, respiradores, entre outros
materiais de combate à Covid-19,
avaliados em 120 mil euros.
Licenciada em Engenharia Física
e Tecnológica pelo Instituto Superior
Técnico da Universidade de Lisboa,
filantropa, Mónica Duarte iniciou-se
muito cedo no mundo da moda, como
modelo, tendo posteriormente fundado
uma marca de roupas, calçado e
acessórios com o próprio nome, e
tem sido um dos entusiastas para o
fortalecimento das relações entre os
dois países. (A Semana com Lusa)
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Pólos de Desenvolvimento Turísticos vão ser
revitalizados
O secretário de Estado do Turismo, Helder Marcelino,
disse que o sector vai dar maior atenção à revitalização
dos Pólos de Desenvolvimento Turísticos do Caboledo
(Luanda), Calandula (Malanje), Okavango (Cuando
Cubango) e Namibe.
Em declarações à imprensa,
recentemente, em Luanda, à margem
do acto de celebração do Dia
Mundial do Turismo, que decorreu
sob o lema "repensar turismo para
juntos desenvolvermos o país", o
dirigente fez saber que para o ano em
curso, início de um novo mandato,
existem várias estratégias a serem
desenvolvidas em todo o país.
"Vamos dar início à execução
de algumas linhas de orientação

Helder Marcelino

estratégica delineadas no mandato
passado, que não foram concluídas
ou colocadas em prática devido à
aplicação de pouco investimento",
apontou.
O governante assegurou que
a aposta recai "nos Pólos de
Desenvolvimento Turístico, que
são perímetros definidos no nosso
território para alavancar o turismo,
com destaque para o de Cabo-Ledo,
Kalandula, Okavango e de Namibe,

que precisam de ser encarados com
mais atenção".
Recursos turísticos
O
secretário
de
Estado
reconheceu que o sector do Turismo
em Angola ainda enfrenta inúmeros
desafios.
"Os desafios do sector decorrem
da situação global e económica que
o país atravessa", aponta.
De acordo com o dirigente, estes
desafios colocam-se em sede
dos problemas de infra-estruturas
básicas, como as de acesso aos
recursos turísticos para que possam
atrair investimento.
Por outro lado, defendeu a
qualificação dos serviços prestados,
fundamentalmente os que exigem

uma maior capacidade de aplicação
de serviços.
"Isso coloca-nos desafios na
formação do pessoal que trabalha
e que lida directamente com os
turistas", apontou.
Neste
quesito,
focou-se
principalmente nas unidades de
alojamento, restauração, agências de
viagens, operadores dos transportes,
segurança, e outros actores que têm
contacto directo com os turistas e
que precisam de melhorar e orientar
o desenvolvimento do turismo.
O acesso à energia eléctrica, água,
telecomunicações e a instalação de
balneários públicos, nas principais
cidades do país, são também outros
desafios do sector do Turismo em
Angola.
Sem avançar dados sobre a
contribuição do sector Turístico no
Orçamento Geral do Estado (OGE),
Helder Marcelino lembrou que,
devido à pandemia da Covid-19, o
exercício económico de 2019 teve
um impacto negativo, numa altura
em que os dados de 2020 precisam
de ser actualizados.
INFOTUR mostra turismo interno
na Web
Durante o acto de celebração do
Dia Mundial do Turismo, que teve
lugar numa das unidades hoteleiras
da capital, foi apresentado o site
do Instituto de Fomento do Turismo
(INFOTUR).
A
iniciativa
mostra
as
potencialidades do turismo nas 18
províncias do país. Criado pela
empresa TDFocus, o site apresenta
lugares turísticos, desde pousadas,
praias, sítios, museus, hotéis,
destinos, cultura, gastronomia, lazer,
entre outros produtos de promoção
turística, quer internos, quer externos.
As comemorações sobre o Dia
Mundial do Turismo tiveram início
no passado dia 20 do mês em curso,
com a abertura da "Semana do
Turismo".
Para o encerramento, previsto
para amanhã, está agendada uma
visita ao posto de informação
turística do Aeroporto Internacional 4
de Fevereiro, em Luanda. (Jornal de
Angola)
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DEVIDO À CRISE DO GÁS

Alemanha em risco de recessão em 2023

A crise do gás está a dificultar o desenvolvimento da
economia alemã, que não poderá escapar à recessão
em 2023, segundo o relatório conjunto de outono dos
principais institutos de investigação económica da
Alemanha, apresentado recentemente.
Os institutos pintam um quadro
de aumento drástico dos preços da
energia, de aumento dos custos de
produção que leva a aumentos de
outros produtos e de níveis de inflação
não vistos desde os anos 70.
No meio de tudo isto, um factor
positivo é uma certa estabilidade no
mercado de trabalho, onde, apesar
da queda da procura de mão-de-obra,
as empresas – face à escassez de
pessoal – estão a fazer esforços para
manter os seus empregados.
“O ataque russo à Ucrânia e a crise
resultante nos mercados energéticos
levaram a uma clara recessão na
economia alemã”, disse Torsten
Schmidt, especialista em análise

económica no Instituto Leibniz de
Estudos Económicos em Essen
(RWI), durante a apresentação do
relatório conjunto intitulado “Crise
energética: inflação, recessão, perda
de prosperidade”.
“Os preços elevados da energia
e dos alimentos, que continuarão
a subir no próximo ano, levam a
uma perda de poder de compra”,
acrescentou.
Esta situação significa que as
famílias e empresas de baixos
rendimentos continuam a precisar da
ajuda do Estado.
Schmidt advertiu, no entanto, que
no caso das empresas, é importante
ter cuidado para que não sejam

Crise do gás é uma dor de cabeça para Olaf Scholz

criados subsídios permanentes.
Face à crise, os institutos reduziram
quase para metade as previsões de
crescimento para este ano, para 1,4%
após a queda verificada na segunda
metade do ano.
O facto de ainda haver crescimento
deve-se ao bom desempenho no
primeiro trimestre.
Na primavera, os institutos tinham
estimado um crescimento de 2,7%
para 2022 é de 3,1% para 2023,
para agora, esperam uma recessão
de 0,4%. Para 2024, estimam um
crescimento de 1,9%.
Contudo, os institutos também
calcularam um cenário extremo em
que há um inverno excessivamente
frio, levando a uma escassez de gás.
Nesse caso, os peritos estimam que
em 2023 a desaceleração económica
poderá atingir 7,9%.
Neste caso, num cenário extremo,
a recessão continuaria em 2024 com
um declínio do Produto Interno Bruto

(PIB) de 4,2%.
Segundo os institutos, a revisão
em baixa para este ano já mostra a
extensão da crise energética, que fará
com que o PIB em 2022 e 2023 seja
160.000 milhões de euros inferiores
ao estimado na primavera.
As taxas de inflação permanecerão
elevadas. Em 2023, a inflação
homóloga deverá ser de 8,8%,
ligeiramente acima dos 8,4%
estimados para este ano.
Só em 2024, de acordo com
os institutos, será possível atingir
novamente a marca dos 2%.
Os institutos observam que a
principal razão para a deterioração da
situação económica é a redução do
fornecimento do gás da Rússia.
Isto criou o risco que o fornecimento
de outros fornecedores e reservas não
fosse capaz de satisfazer à procura
no inverno, provocando o aumento
dos preços do gás no verão.
Embora os institutos não esperem
escassez de gás nos
próximos meses – a menos
que haja um inverno
extremo – a situação
permanece tensa e os
preços permanecerão bem
acima do nível pré-crise,
o que, dizem, “representa
uma perda permanente
de bem-estar para a
Alemanha”.
No que diz respeito ao
mercado de trabalho, os
institutos esperam que
a taxa de desemprego
aumente ligeiramente para
5,5% em 2023, depois de
atingir 5,3% em 2022, um
nível que espera que seja
novamente atingido em
2024.
O RWI em Essen, o
IWH em Halle, o IFO em
Munique e o Institute for
World Economics (IfW)
em Kiel foram os institutos
alemães que fizeram o
relatório conjunto.
O estudo é uma das
bases sobre as quais o
Governo alemão faz as
suas próprias projecções
económicas que, por sua
vez, servem de base para
as previsões de cobrança
de impostos. (Observador)

