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Daniel Tchapo, governador de Inhambane

Governo falha metas e culpa Covid-19
A província de Inhambane está aquém do desejado a nível 
da colecta de receitas públicas. No primeiro semestre 
deste ano, foram arrecadados cerca de 39.99 milhões de 
meticais, ficando-se muito longe dos 116.15 milhões de 
meticais estabelecidos como meta. Quer isto dizer que o 
nível de execuçãção situou-se nos 34%.

Os 39.99 milhões de meticais 
arrecadados no semestre inagural do 
presente ano ficam até abaixo  dos 
números correspondentes ao igual 
período do ano passado, altura em que 
o governo provincial conseguiu cobrar 
81.45 milhões de meticais.

Daniel Chapo, governador da 
província de Inhambane, aponta a 
pandemia da Covid-19 como um dos 
factores que contribuiu para o não 
cumprimento das metas. 

Segundo Daniel Chapo, a primeira 
falha verificou-se na produção global 
nos sectores económicos do Conselho 
Executivo Provincial, nos quais o 
nível de realização esteve abaixo do 
desejado.

Turismo foi dos sectores mais 
afectados

Considerado a marca da “terra da 
boa gente”, o sector do Turismo foi 
um dos mais afectados pela pandemia 
da Covid-19, o que é notório na queda 
do fluxo de turistas. Com efeito, no 
primeiro semestre de 2021, entraram 
na província 192.485 turistas nacionais 
e estrangeiros, contra 111.675 mil no 
primeiro semestre de 2022. Ambos 
os números estão muito abaixo do 
registo do período pré-pandemia, 
concretamente 2019, altura em que a 
província recebeu 505.303 mil turistas.

O lento regresso à normalidade
O governador Tchapo não deixa 

de assinalar melhorias nos últimos 
dias, e acredita, por isso mesmo, que 
“ainda este ano vamos atingir números 
próximos aos de 2019‶.

De resto, há uma tendência ao 
regresso da normalidade no sector, 

ARRECADAÇÃO DE RECEITAS EM INHAMBANE

como o comprova a reabertura de 26 
estâncias no primeiro semestre do 
presente ano, juntando-se às 32 que 
reabriram em 2021, em decorrência do 
relaxamento das medidas de prevenção.

Oscilação na produção agrícola
Na província de Inhambane foram 

construídos 93.3 hectares de regadios 
e reabilitados 1.410 hectares. Estas 

Texto: Anastácio Chirrute, 
em Inhambane

acções permitiram que fossem 
produzidos 2.7 milhões de toneladas 
de culturas alimentares em 2021 e 1.7 
milhões de toneladas em 2022. No que 
diz respeito às culturas de rendimento, 
foram produzidas 848 mil em 2021 e 801 
mil toneladas do primeiro semestre de 
2022.

Para dar impulso à área, Daniel 
Chapo diz que foi necessário mobilizar o 
sector privado para investir em projectos 
de grande impacto social e económico, 
uma campanha que acredita ter surtido 
resultados satisfatórios.

O governante destacou a implantação 
de uma fábrica de processamento de 
carne bovina, em Panda, fábrica de 
processamento da castanha de caju, 
no distrito da Massinga, e o recinto que 
acolhe a feira provincial, na cidade de 
Inhambane.

Comunidades dispõem de serviços 
sociais básicos 

Não obstante o fraco desempenho 
na arrecadação de receitas, há avanços 
significativos no capítulo da execução 
das actividades planificadas no mesmo 
período. No que concerne à expansão 
da rede de abastecimento de água nas 
zonas rurais, por exemplo, no âmbito 
do projecto PRAVIDA, a província saiu 
de 70.4% no ano passado para 71.5% 
este ano. O que significa que cerca de 
51.6% da população que vive nas zonas 
rurais usa serviços de saneamento 
adequados, segundo o governo.

ʺConstruímos 87 furos de 
abastecimento de água e 99 sistemas 
nas zonas rurais. Igualmente, foram 
reabilitados 184 furos e 22 sistemas‶, 
destacou Tchapo, dando depois nota de 
mais realizações.

 “Alcançamos uma execução de 90.6% 

No primeiro semestre 
de 2021, entraram na 
província 192.485 turistas 
nacionais e estrangeiros, 
contra 111.675 no primeiro 
semestre de 2022.

“
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na construção de latrinas melhoradas 
nas zonas rurais. Foi estabelecido um 
plano de 6.320 e foi executado em 
100%. Fizemos também um plano de 
construção de centro de atendimento 
e infra-estruturas melhoradas para 
pessoas vulneráveis e desamparadas. 
A província logrou alcançar 66.7% de 
centros de atendimento de pessoas 
vulneráveis‶, congratulou-se.

No que concerne ao sector da 
Educação,  a rede escolar cresceu em 
1.4%, em consequência da construção 
de 14 novas escolas, totalizando 890 
escolas em toda província. No âmbito 
da estratégia ʺVamos Tirar o Aluno do 
Chão‶, foram adquiridas e distribuídas 
mais de 4.927 carteiras duplas, sendo 
4.070 em 2021 e 827 em 2022,  o que 
levou a que 19.708 alunos saíssem do 
chão.

ʺAinda no âmbito da construção 
acelerada de salas de aula, erguemos 
70 salas e, neste momento, está em 
curso a construção de mais 19 salas. 
Igualmente foram reabilitadas 31 salas 
de aula‶. 

A nível do sector da Indústria e 
Comércio, o destaque vai para a 
realização de 537 feiras agro-comerciais, 
que resultaram na comercialização 
de cerca de 2 milhões de toneladas. 
Os produtos mais vendidos foram a 
mandioca, coco, citrinos e hortícolas. 

ʺAssistimos 134 Pequenas e 
Médias Empresas (PME) em matéria 
de desenvolvimento de negócio e 
capacitamos cerca de 12 operadores 
económicos em matéria de exportação‶, 
acrescentou. Entretanto, o Turismo já se está a recuperar (Booking)
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Ao longo da nossa 
existência como um país 
reconhecido no concerto 
das nações registamos 
várias conquistas, a 
começar pela mais 
importante de todas – a 
Independência nacional. 
Fruto da luta abnegada 
dos melhores filhos da 
Pérola do Índico, mas este 
triunfo vem perdendo a 
sua essência à medida que 
o tempo passa, quer pela 
vulnerabilidade no campo 
da segurança ou por falta 
de soberania económica.

Os retrocessos neste 
quesito deram nota 
para todas as outras 
conquistas, também elas 
de grande relevância. A paz 
celebrada esta semana é 
uma miragem, porquanto 
nunca saiu do papel, o 
mesmo acontecendo com 
os números de estatística 
que dão conta de um 
crescimento económico 
sem reflexo na vida de 
cada um dos milhões de 
moçambicanos.

Em cada reunião de 
balanço fazemos vénia a 
números absolutamente 
estrondosos em diversos 
sectores, desde a educação 
ao desporto, passando pela 
saúde. 

Neste espaço 
gostaríamos, porém, de 
centrar as nossas atenções 
em determinados sectores, 
concretamente aqueles que 
têm como responsabilidade 
alimentar o povo.

Não é de hoje que as 
estatísticas da produção 

no sector agro-pecuário 
são brilhantes. Desde os 
tempos do Presidente 
Armando Guebuza 
celebramos números 
históricos, apresentados 
com pompa e circunstância 
pelo Governo. Nos últimos 
anos, essa tendência é 
ainda mais frequente, com 
o surgimento de programas 
e projectos considerados 
inovadores no sector.

Pelo que nos é dado a 
saber, os níveis de produção 
e produtividade sobem sem 
parar, com os produtores, 
a todos os níveis, a serem 
estimulados pelas várias 
acções levadas a cabo pelo 
Executivo. Quer o Governo 
central, quer os governos 
provinciais, e até mesmo 
distritais, apresentam 
narrativas similares. São 
todos “campeões da 
produção e gigantescos 
celeiros”.

No campo da agropecuária 
assiste-se a semelhantes 
fenómenos. Tudo leva a 
crer que o país está a bater 
recordes no que a produção 
de carne diz respeito, o 
mesmo acontecendo no 
sector das pescas.

A despeito de todos estes 
avanços apresentados em 
relatórios laudatórios em 
cada ano, a verdade manda 
dizer que a fome está 
longe de estar erradicada 
em Moçambique, como 
revelam, de resto, vários 
organismos internacionais, 
entre os quais o Programa 
das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD).

A maioria dos produtos 
alimentares habitualmente 
consumidos em 
Moçambique provém do 
estrangeiro, ou seja, são 
importados e por isso 
mesmo demasiado caros, 
até porque vulneráveis 
aos choques externos e à 
oscilação cambial.

Há cerca de um ano, a zona 
Sul do país ficou literalmente 
desesperada porque a 
África do Sul decidiu 
encerrar as fronteiras com 
Moçambique por alguns 
dias, por causa da Covid-19, 
impossibilitando desta 
forma as trocas comerciais. 

Vimo-nos, neste contexto, 
sem acesso a produtos 
como tomate, repolho, 
cebola e batata. 

Este facto mostrou 
cabalmente o quão 
somos ultradependentes, 
expondo alguma falta de 
consistência nas narrativas 
de superprodução que nos 
têm sido apresentadas ao 
longo destes anos.

Com extensas terras 
aráveis, uma costa 
marítima infindável e 
excelentes condições 
para prática da pecuária, 
revelamo-nos incapazes 
de prover alimentação aos 
moçambicanos, o mínimo 
que se pode exigir de um 
Estado.

Esse paradoxo leva-nos 
a questionar quem, afinal 
de contas, consome a 
comida que tanto dizem 
produzir? Ou será que tudo 
é exportado?

serodiotouo@gmail.com
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 TSU é uma das grandes bandeiras de Nyusi

Max Tonela, ministro da Economia e Finanças

TSU finalmente tem "pernas" para andar
A proposta de revisão da Tabela Salarial Única (TSU) 
deve ser aprovada esta sexta-feira, 07 de Outubro, pela 
Assembleia da República. O instrumento foi devolvido 
à magna casa para reapreciação depois de constatadas 
inconformidades que lesavam parte dos funcionários e 
agentes do Estado.

Aprovada em Junho do presente 
ano, a Lei n˚ 5/2022, de 14 de Fevereiro, 
que define as Regras e os Critérios 
para  Fixação de Remuneração dos 
Servidores Públicos, dos  Titulares ou 
Membros de Órgãos Públicos e dos 
Titulares  e Membros dos Órgãos da 
Administração da Justiça  e aprova a 
TSU, viu a sua aplicação ser suspensa 
por conta de diversas inconformidades.

Uma das mais contestadas era 
a sobrevalorização do tempo de 
serviço e a subvalorização do nível 
académico, situação que lesava 
sobretudo os jovens com formação 
superior e recém-admitidos no 
aparelho do Estado.

O Governo reconheceu os erros 
e tratou de corrigi-los, tendo de 
seguida devolvido o documento 
ao Parlamento, para a competente 
reapreciação. A proposta de revisão 
será mesmo aprovada e, a avaliar 
pelas intervenções das três bancadas 
na quinta-feira (06 de Outubro), 
durante a sessão que marcou a 
abertura da VI Sessão Ordinária da 
IX Legislatura, tal deverá ser feito por 
unanimidade.

Recentemente, o ministro da 
Economia e Finanças, Max Tonela, 
sublinhou a importância e pertinência 
da implementação da TSU, um 
documento que considera ser de 
ʺuma reforma complexa e profunda, 
e que pretende resolver um problema 
estrutural reinante no sistema 
remuneratório dos Funcionários e 

DEPOIS DE AVANÇOS E RECUOS

Agentes do Estadoʺ.
Refira-se que a Proposta de Revisão 

da Lei que Define as Regras e os 
Critérios para Fixação de Remuneração 
dos Servidores Públicos, dos Titulares 
ou Membros de Órgãos Públicos e dos 
Titulares e Membros dos Órgãos da 
Administração da Justiça, e aprova 
a Tabela Salarial Única (TSU), tem 
um impacto orçamental estimada 
em 19.865.711.655,40 Meticais.

O quadro remuneratório usado 
até ao momento contém 108 tabelas 
salariais diferenciadas, no entender 
do executivo moçambicano, o mesmo 

Texto: Dossier Económico

propicia discrepância salarial. Assim, e 
com vista a reduzir tais discrepâncias, 
a nova lei prevê apenas 21 níveis.

Recorde-se que a reforma salarial 
foi lançada durante as celebrações do 
Dia Internacional da Função Pública, 
assinalado a 23 de Junho, sob o lema: 
“Reforçar a resiliência da Administração 
Pública africana para apoiar e facilitar 
a realização das necessidades 
nutricionais de África durante e após a 
pandemia da COVID-19”.

A cerimónia de lançamento foi 
orientada ao mais alto nível pelo 
Presidente da República, Filipe Nyusi.

O quadro remuneratório usado 
até ao momento contém 108 
tabelas salariais diferenciadas, 
no entender do executivo 
moçambicano, o mesmo propicia 
discrepância salarial. Assim, e com 
vista a reduzir tais discrepâncias, 
a nova lei prevê apenas 21 níveis.

“
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PCA da HCB aponta potencial do rio Zambeze 
na SADC

Para Boavida Muhambe, a produção 
hidro-energética surge como uma das 
actividades que representa uma fonte de 
captação de renda para as comunidades. 
mas também de desenvolvimento 
social e económico dos países da 
região, pois a produção pesqueira e de 
hidroelectricidade, para além de beneficiar 
Moçambique, Zâmbia e Zimbabwe, tem 
um papel fundamental nas economias 
da África do Sul, Eswuatíni, Malawi, 
Botswana, Namíbia, só para citar alguns.

“É neste âmbito que, enquanto 
operadores de barragens e beneficiários 
mais directos e primários, surge a 
responsabilidade de realizar uma 
exploração sustentável e cuidada dos 
recursos hídricos colocados à nossa 

disposição, para que possam servir, não 
apenas para as presentes necessidades, 
mas também das gerações vindouras” 
aponta o PCA.

O PCA falava por ocasião da 21ª 
Reunião Executiva do Joint Operations 
Technical Committee  (JOTC), um 
fórum que integra como membros os 
operadores das barragens e gestores 
dos recursos hídricos da Bacia do 
Zambeze localizados na República de 
Moçambique, da Zâmbia e do Zimbabwe, 
tendo como missão coordenar as 
descargas, de modo a mitigar os efeitos 
das cheias e secas, evitando a perda de 
vidas e bens, e contribuir para garantir a 
sustentabilidade ambiental da bacia em 
referência.

“Note-se que, mesmo antes da 
construção das grandes barragens 
na Bacia do Zambeze, como Cahora 
Bassa, Kariba e Kafue Gorge Upper, 

Boavida Muhambe, PCA da HCB

PRODUÇÃO DE ENERGIA

O Presidente do Conselho de Administração da 
Hidroeléctrica de Cahora Bassa (HCB) destaca os ganhos 
económicos providos pelo rio Zambeze na região austral 
de África e a necessidade da sua conservação e valorização 
para as gerações futuras.

DESTAQUE

Texto: Dossier Económico

foi criado um comité que integrava as 
então Rodésias e Moçambique, com o 

objectivo de estudar o uso sustentável 
e equitativo da água, tendo em vista as 

infra-estruturas projectadas”, 
explicou o dirigente.

Depois da construção 
daquelas infra-estruturas, 
explica a fonte, sentiu-se a 
necessidade de existência 
do JOTC, de forma a criar-
se um fórum de diálogo 
entre as diferentes partes 
neste âmbito e garantir os 
princípios de uso equitativo 
e sustentável da água, sem 
prejuízo de qualquer parte 
envolvida, em cumprimento 
do protocolo da SADC sobre 
cursos de água partilhados.

Todavia, o PCA da HCB 
insta os comités executivo e 
técnico a fazerem um esforço 
permanente para garantir 
a partilha de informação 
de operação hidráulica das 
barragens e o uso equitativo 
e sustentável dos recursos 
hídricos, sem prejuízo de 
qualquer parte interessada.

O rio Zambeze é um dos 
maiores cursos de água doce 
da região, atravessando 
e beneficiando, directa e 
indirectamente, todos os 
países da SADC, através 
dos seus ecossistemas e 
recursos.

“Note-se que mesmo antes da 
construção das grandes barragens 
na Bacia do Zambeze, como 
Cahora Bassa, Kariba e Kafue 
Gorge Upper, foi criado um comité 
que integrava as então Rodésias 
e Moçambique, com o objectivo 
de estudar o uso sustentável e 
equitativo da água, tendo em vista 
as infra-estruturas projectadas”

“
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Inflação ameaça “anular” TSU
O custo de vida em Moçambique continua a ser um “terror” 
para grande parte das famílias, visto que os preços dos 
produtos, com destaque para os de primeira necessidade, 
sobem sem parar, cenário que, segundo várias previsões, 
há-de se arrastar pelos próximos tempos.

O ministro da Economia e 
Finanças, Max Tonela, reafirmou 
recentemente que o Governo fez 
um trabalho exaustivo para sanar 
as inconformidades que existiam 
na lei que cria a Tabela Salarial 
Única (TSU), o que levou à sua 
aprovação, na última quinta-feira, 
pela Assembleia da República.

A TSU chega numa altura em 
que a população moçambicana 
vai assistindo ao agravamento 
constante dos preços de alguns 

Será necessário apertar ainda mais o cinto

Texto: Hélio de Carlos 
produtos considerados básicos, 
acontecendo o mesmo com 
serviços. 

Este fenómeno tem sufocado 
cada vez mais a população 
moçambicana, particularmente as 
franjas mais empobrecidas. Na 
sociedade reina a percepção de 
que, mesmo com a implementação 
da tão aguardada TSU, as 
dificuldades manter-se-ão, dado 
que o sector público absorve um 
nicho limitado. 

Época festiva poderá ser mais 
dura

DIAS DUROS PELA FRENTE

Faltando pouco mais de dois 
meses para a época festiva do 
Natal e de Fim de ano a tendência 
do agravamento dos preços dos 
principais produtos já é notória nos 
principais mercados grossistas, e 
não só.

De resto, a classe empresarial 
já veio afirmar que produtos como 
açúcar, sabões e óleos alimentares 
encontram-se mais baratos do 
que deviam. Esta constatação 
surge depois de um trabalho de 
monitoria feito aos preços de 
produtos alimentares praticados na 
actualidade.

O sector privado apurou que, 
por exemplo, o óleo alimentar e o 
sabão estão 21,25 e 10,71 meticais 
mais baratos, respectivamente.

Assim, o preço médio ao 
consumidor do óleo devia ser 
de 146,25 meticais, contra os 

actuais 125 meticais praticados 
no mercado, havendo por isso um 
benefício claro de 21,25 meticais 
por litro. 

Em relação ao sabão, a classe 
fez saber que o preço médio devia 
estar situado nos 73,71 meticais, 
contra os actuais 63 meticais 
praticados, um benefício estimado 
em 10,71 meticais.

De acordo com o sector privado, 
os benefícios são também evidentes 
no custo da cesta básica, estimado 
em 3.469,39 meticais, contra os 
4.059,18 considerados ideais, sem 
isenção do Imposto sobre Valor 
Acrescentado (IVA), o que origina 
uma poupança estimada em 589,79 
meticais para o consumidor.

“Estas estimativas de benefícios 
ocorrem mesmo com a subida 
do custo das matérias-primas 
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 matérias-
primas não foi repassada na 
totalidade para os preços do 
mercado”, explica a CTA.

O sector privado faz questão 
de recordar que a tendência de 
subida dos preços é universal, 
sendo fortemente influenciada 
pelo conflito militar entre a 
Rússia e Ucrânia. “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”, esclarece.

A avaliação iniciada pela 
CTA 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. 
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O distrito quer investidores no processamento do frango  

DESTAQUE

 Namaacha dá um passo em frente para alavancar a sua economia

Namaacha realiza primeiro festival do frango 
O distrito de Namaacha realiza, a 08 de Outubro (sábado), 
o primeiro festival do frango, evento através do qual 
pretende atrair investidores para alavancar a indústria do 
frango na região.

O festival, a ter lugar no próximo 
sábado, é visto como uma oportunidade 
soberana para promover o distrito, que 
é conhecido pelas suas potencialidades 
turísticas, culturais e económicas, estas 
últimas derivadas do facto de partilhar 
fronteira com Eswatini e África do Sul.

Segundo os organizadores, o evento 
devia ter ocorrido há cerca de dois anos, 
o que não foi possível por conta da 
pandemia da Covid-19, que levou a que 
o Governo decretasse várias medidas 
de contenção, entre elas, a proibição da 
realização de eventos que potenciam 
aglomerações.

Distrito pretende processar frango
Namaacha é um grande produtor de 

frango, mas o frango que é produzido 
naquela zona da província de Maputo 

não é processado localmente, mas sim 
em outros pontos da província, como 
Boane e Matola. É esta a realidade 
que Namaacha pretende inverter a seu 
favor, o que passa pela atracção de 
investidores que possam apostar na 
área do processamento.

“O nosso objectivo central com 
este festival é fazer de Namaacha 
um distrito isca, com vista a atracção 
de investimento”, disse ao Dossier 
Económico, fonte do governo distrital.

“Primeiro, estaremos a fazer a 
exaltação do nosso turismo, para dizer 
que, com o festival, já estaremos a 
atrair ainda mais os turistas para o 
nosso distrito, e isso certamente vai 
permitir gerar rendimento. Por outro 
lado, vai agregar valores e potenciar a 
nossa avicultura para que o frango seja 
processado no distrito”, reforçou.

De acordo com os organizadores, 
estão já criadas todas as condições 

COM O OBJECTIVODE ATRAIR INVESTIDORES

Texto: Hélio De Carlos 

para acolher o evento, no qual se 
espera a participação de muitos 
visitantes oriundos de diversas partes 

da província. 
Com início as 10 horas, no Campo 

Municipal, o festival será igualmente 
abrilhantado por actuações de 
diferentes artistas nacionais e 
estrangeiros.

Refira-se que, em média, a 
produção do frango na região é 
de 2300 toneladas. São também 
produzidos, em média, cerca de 
200 mil dúzias de ovos.

As terras mais altas da zona sul
Namaacha  é uma vila do 

sul de Moçambique (província 
de  Maputo), 76  km a Oeste da 
capital. É sede do  distrito do 
mesmo nome. O nome Namaacha 
deriva de Lomahacha, um antigo 
soberano da região. A povoação foi 
elevada à categoria de vila em 20 
de Abril de 1964. 

A 2 de Abril de 2008, o Governo 
anunciou a criação do município da 
Namaacha, no âmbito da expansão 
do processo de autarquização do 
país a 10 novas vilas, uma em 
cada província. 

A vila situa-se num planalto da 
cordilheira dos  Montes Libombos, 
junto às fronteiras da  África do 
Sul e de Eswatini, e dispõe de um 
posto fronteiriço rodoviário com 
este último país.

As actividades económicas 
mais importantes da Namaacha 
são o  comércio  e o  turismo. É 
em Namaacha que se localiza 
o primeiro santuário mariano 
em África, ao qual milhares de 
peregrinos acorrem anualmente.
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Júlio Parruque, governador da província de Maputo

Governador fala em “desempenho
encorajador”
A província de Maputo aprovou mais de 34 projectos de 
investimentos no primeiro semestre de 2022, os quais 
são avaliados em 823 milhões de dólares americanos. No 
mesmo período foram gerados 12.625 novos empregos, 
uma realização de 59%.

O governador da província de 
Maputo, Júlio Parruque, destaca que 
a tendência crescente da produção e 
produtividade agrária, cujo impacto  é  
visível, segundo a fonte, na segurança 
alimentar e nutricional. Dados tornados 
públicos indicam que a taxa de mau 
crescimento de crianças é de 0,1% 
e a taxa de desnutrição crónica em 
menores de 5 anos é 8,1%, níveis tidos 
como os mais baixos a nível nacional.

O chefe do executivo provincial de 
Maputo apresentou estes dados no 

Observatório de Desenvolvimento, que 
é um fórum consultivo e participativo 
entre o Governo e os seus parceiros 
para a promoção do desenvolvimento 
socioeconómico sustentável. 
Planificação e orçamentação; 
monitoria e avaliação dos instrumentos 
de planificação do Governo e boas 
práticas são alguns dos temas de que 
se ocupa o observatório.

“Este observatório ocorre numa 
altura em que a província se prepara 
para fazer e apresentar o balanço 
de meio-termo do presente mandato 
de governação, do ciclo 2020-
2024. Queremos fazer este balanço 
conjuntamente, para que possamos 

34 PROJECTOS APROVADOS NA PROVÍNCIA DE MAPUTO 

preparar melhor o novo plano 
quinquenal. Queremos reparar os 
pontos que precisam de intervenção, 
tendo em conta que começamos este 
ciclo de governação com a pandemia 
da Covid-19”, anotou.

Desempenho encorajador
Durante o primeiro semestre de 

2022 o desempenho da província 
de Maputo foi de 83.3%, um registo 
“encorajador” e que, segundo Júlio 
Parruque, deve-se ao envolvimento da 
sociedade.

“Não obstante os resultados 
alcançados continua a ser 
fundamental o redobrar de esforços 
para  a mobilização de recursos para 
o investimento em infra-estruturas 
estratégicas que estimulem o 
desenvolvimento da nossa província”, 
disse, encorajando  os parceiros da 
Sociedade Civil para que continuem 
a mobilizar financiamentos para 

Texto: Quelto Janeiro

contribuírem de forma inclusiva no 
crescimento desta parcela do país.

O timoneiro desta província quer 
que os projectos melhorem a criação 
de capacidade local, salientando 
a importância de investir em infra-
estruturas que possam contribuir para 
que a população aumente os níveis de 
produção de comida.

Parruque pediu aos parceiros de 
cooperação para que mantenham o 
Governo local informado sobre as 
suas actividades. 

“O presidente do município, por 
exemplo, não deve ter dúvida sobre 
as vossas actividades, orçamento, 
desafios. Somos os mais interessados 
nos vossos projectos, mas precisamos 
de mais partilha de informação para 
acelerarmos mais os passos”, explicou.

Avanços em áreas sociais
Falando durante a XXII Sessão 

Plenária do Observatório do 
Desenvolvimento, o governador desta 
parcela do país referiu-se também às 
conquistas obtidas no abastecimento 
de água, que elevaram a taxa de 
distribuição de 51%, em 2020, para 
64%, em 2022. O nível de distribuição 
de energia eléctrica, por sua vez, 
subiu para 82%, mais 30% que em 
2020.

No domínio da Educação destaca-
se a redução das turmas ao ar livre 
em 19.1%, graças à construção de 
237 salas de aula. Espera-se até ao 
final do quinquénio eliminar as 932 
turmas ao ar livre

“A nossa população estudantil é de 
664.092 alunos no ensino geral, uma 
realização de 100,3%. Este universo 
é encorajador, pois significa que cerca 
de 30% da população da província de 
Maputo está ocupada com a escola”, 
destacou Parruque.

Na Saúde, prossegue o governador, 
“em 2021 alcançamos 93% de 
crianças completamente vacinadas. 

Relativamente a malária registamos 
uma redução de casos no primeiro 
semestre de 2022, em 19,2%. Porém, 
prevalece o desafio sobre a pandemia 
do HIV/Sida, em que no primeiro 
semestre de 2022 registamos cerca 
de 14 mil pessoas infectadas. A taxa 
de prevalência é de 22.9%”.
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Fernando Tivane tem a sua vida consagrada ao serviço

 PLANO DE FUNDO

Fernando Tivane: o servente que nem quer 
saber da reforma
Muitos preferem ser servidos, mas há quem encontre no 
acto de servir aos outros a essência da vida. É o caso de 
Fernando Samuel Taula Tivane, um verdadeiro gentleman 
que, aos 62 anos de idade, continua a “distribuir” comida, 
apimentada pela sua simpatia. Nascido em Vilankulo 
(Inhambane), viajou, nos anos 80, de Maputo até à zona 
Centro, onde trabalha como servente. Está no mesmo 
restaurante - Palhota Xikateco – há 30 anos, e tornou-se 
conselheiro do seu patrão, a quem viu nascer, crescer e 
assumir a gestão após a morte do pai. Esta é uma estória 
de amor ao trabalho, fidelidade e fraterninade.

Dossier Económico (DE): Conte-nos 
como veio parar em Manica?

Fernando Tivane (FT):Vim para cá 
quando tinha uns 35 anos de idade. 
Cheguei aqui na década de 80 e o meu 
patrão começou a operar no dia 15 de 
Agosto de 1992, quando comecei a 
trabalhar com ele, sendo que o meu 
salário era de 35 meticais. 

Tenho família aqui. Vim sozinho por 
causa do trabalho, mas cá já tenho 
filhos crescidos e tenho cerca de seis 

Tem idade de reforma, mas não consegue abandonar o trabalho

Texto: Serôdio Towo, em 
Chimoio

netos.
DE: Este foi o seu primeiro emprego?
FT: Não, comecei numa indústria 

hoteleira, em 1972, na cidade de 
Maputo. Então, lá fomos dados os 
nossos diplomas e éramos quatro. 
Depois fomos para Beira, onde comecei 
a trabalhar no Hotel Moçambique. 
Fiquei lá cerca de seis meses, então 
veio o senhor do ROFARO, aqui em 
Chimoio, contactou-me e viu o meu 
trabalho. ROFARO era um restaurante 
e discoteca. Ele conquistou-me porque 
lá na Beira recebia 17 meticais. 

Ele disse que havia de me dar mais, 
então acabei ficando cá em Chimoio. DE: Subiu de 17 meticais para 

quanto?
FT: Para receber 25 meticais. Então 

vim para cá e cheguei sem família 
e trabalhava no restaurante. Depois 
conheci este patrão, que tinha lá um 
bom restaurante. Então fui mostrar os 
meus papéis, o meu curriculum e outros 
trabalhos que já tinha feito.

DE: O que lhe fez sair do ROFARO?
FT: Foi por causa do salário. Sempre 

atrasava. Fiquei lá cerca de oito 
meses…

Nascido para servir
DE: Qual é a sua especialidade nesta 

indústria?
FT: Fui formado como servente de 

mesa, mas de cozinha também percebo 
alguma coisa. A minha formação foi 
integral, sem grandes divisões, então 
fui aprendendo um pouco de tudo. Por 
exemplo, se o cliente chega a esta casa 
e quer comer um bife eu tenho que estar 
atento para saber se a comida está em 
condições e pode ou não ser servida.

DE: As pessoas valorizam esta 
profissão de servente de mesa?

FT: No meu caso posso dizer 
que a minha vida normal sempre foi 

assim, sempre me senti valorizado. 
Conheci muita gente aqui. Directores, 
administradores, entre outros, 
já passaram por aqui. Já servi 
directamente cinco governadores.

DE: Quais são as maiores 
dificuldades nesta área?

FT: É difícil dizer. Qualquer trabalho 
se não for feito com vontade vai custar, 
vai parecer que exige muita força, mas 
quando há interesse tudo fica leve. 
Veja que eu entro de manhã, pelas 
9 horas, e vou até às 22 horas, e por 
vezes 23 horas, dependendo do fluxo 
de clientes. O que interessa é chegar 
aqui e conversar com o meu cliente 
e procurar lhe colocar satisfeito para 
amanhã voltar de novo, porque no fim 
do mês quero alguma coisa também.

DE: Antigamente ganhava 35 
meticais. Agora em que nível está?

FT: Agora mais ou menos. O salário 
nunca chega para ninguém, mas pelo 
menos dos 35 meticais do meu antigo 
patrão agora subi para 7000. Já não 
faço contrato, mas estou a pagar o 
INSS.

Uma nova família
DE: Sabe-se que o seu patrão perdeu 

30 ANOS NA “CADEIA” DA HOTELARIA
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 PLANO DE FUNDO
a vida. Isso mexeu muito consigo?

FT: Já passam dois anos desde que 
isso aconteceu. Eu trabalhei com ele 
por volta de 26 anos. Era um grande 
trabalhador e investia também na 
agricultura. Até lá no Aeroporto era 
farma dele. Não comprava repolho, 
tomate, couve, etc. Ia buscar na 
machamba e colocava na cozinha. Esta 
casa em que estamos é a segunda. 
Começamos numa outra em 1992. 
Tinha restaurante, talho e loja.

DE: E como se chamava?
FT: Centro Comercial 

NHAMADJESSA. Ali tinha tudo. Depois 
pôs a arrendar e preferiu fazer esta 
palhota próximo à machamba.

DE: É uma casa com muita história…
FT: Sim, com muita história 

mesmo. Veja que na história do meu 
falecido patrão não há nenhuma 
coisa que passou e que eu não tenha 
testemunhado. O meu actual patrão, 
que é filho dele, vi-o a nascer e crescer. 
Viajamos juntos para Inhassoro, com 
o meu patrão também. Fui com ele à 
praia, corremos juntos na água e eu lhe 
cuidei. Mas hoje é meu patrão.

DE: Ele costuma pedir conselhos?
FT: Sim, ele é muito bom quanto ao 

respeito. A mim não posso dizer que me 
abusou.

DE: Qual é o seu maior desejo 

Parte exterior da Palhota Xikateko
agora?

FT: Queria que a minha reforma 
saísse, só que eu sei que ficar em casa 
não posso aguentar. Normalmente 
quando estou aqui gosto mesmo de ficar 
a fazer o trabalho durante muito tempo.

Qualquer trabalho se não for 
feito com vontade vai custar, vai 
parecer que exige muita força, 
mas quando há interesse tudo 
fica leve. Veja que eu entro de 
manhã, pelas 9 horas, e vou até 
às 22 horas, e por vezes 23 horas, 
dependendo do fluxo de clientes. 
O que interessa é chegar aqui e 
conversar com o meu cliente e 
procurar lhe colocar satisfeito 
para amanhã voltar de novo, 
porque no fim do mês quero 
alguma coisa também.

“
“Sou patrão mas somos uma 

família”

Chama-se Adelmo Augusto 
Almeida Santos o actual patrão de 
Fernando Samuel Taula Tivane. 

Adelmo dos Santos tem no 
seu empregado uma espécie 
de segundo pai, a avaliar pela 
forma como contribuiu no seu 
crescimento.

Em tom humilde, admite ter 
essas lembranças e diz sentir-se 
honrado. 

“É uma honra ter um 
funcionário que me viu crescer e 
continua sabendo se colocar no 
seu devido lugar. Sou o patrão 
dele, mas também sou como 
família. Ele sabe dividir as coisas. 
Quando é trabalho trabalhamos, 
e quando é para convivermos 
assim acontece. 

Fico feliz que ele ainda esteja 
comigo. Mesmo reformado não 
quer estar em casa, prefere 
ficar aqui a trabalhar e eu disse 
para ele que não via problemas 
e podia continuar a trabalhar. 
Vamos seguir juntos”, anota Dos 
Santos.

Fernando Tivane e outros 
colaboradores da casa têm sido 
importantes nesta nova fase da 
vida de Adelmo dos Santos em 
que assume responsabilidades 
acrescidas.

“Eles vinham trabalhando com 
o meu falecido pai já há muito 
tempo e creio que eles tenham 

mais noção do terreno, pois 
já galgavam o mesmo com o 
meu pai”, disse o jovem gestor, 
vincando a importância de “dar 
ouvidos” e prosseguir com a obra 
deixada pelo pai.

Um mercado difícil
Convidado a avaliar o mercado 

da hotelaria no país, o empresário 
disse ser um campo com “muitas 
dificuldades”, reconhecendo 
haver momentos de pico e de 
queda. Mas o importante, diz a 
fonte, é “saber gerir, porque são 
muitas coisas ao mesmo tempo”.

Para sublinhar a dificuldade 
derivada das especificidades do 
sector estabelece um paralelismo 
com negócios em que se trabalha 
com “produtos acabados”. “Aqui 
nós temos que comprar a carne 
e saber geri-la. Se esta carne 
compramos por certo valor temos 
de confeccionar de modo a 
compensar e satisfazer o cliente, 
porque não pode passar fome. 
Esta é uma ginástica e são muitos 
cálculos”.

Apesar de todos os 
constrangimentos a fonte 
considera que vale a pena 
invetestir no sector, ainda mais 
para quem tem na hotelaria o seu 
berço. 

De resto, Dos Santos já tem 
dificuldades de se desfazer do 
negócio, ao qual compara com 
a “cadeia”, na medida em que “é 
impossível sair”.



14 Setembro de 2022

NACIONAL

Entrega foi feita por Edson Macuacaua

Reforçada mobilidade técnica no SEJE em Manica
Os Serviços Distritais de Educação, Juventude e Tecnologia 
(SDEJT) de Chimoio receberam da Secretaria de Estado 
na província de Manica motorizadas para a facilitação da 
mobilidade.

A entrega dos meios circulantes 
enquadra-se nos esforços do Projecto 
Emprega, uma iniciativa do Governo de 
Moçambique que tem como objectivo 
assegurar a criação e aproximação de 
mecanismos de facilitação de acesso ao 
financiamento de iniciativas geradoras 
de auto-emprego e promoção do 
empreendedorismo.

No total foram entregues 11 
motorizadas adaptadas para todo o tipo 
de terreno. Os veículos foram adquiridos 
pela Secretaria de Estado de Manica e 
espera-se que facilitem a mobilidade dos 
oficiais distritais do programa supracitado, 

para os diferentes quadrantes daquela 
província central do país. 

Na ocasião, o Secretário de Estado em 
Manica, Edson Macuácua, apelou para 
o uso racional dos meios circulantes, 
tendo em vista o alcance dos resultados 
preconizados.

“Os meios cuja entrega acabamos 
de testemunhar constituem mais um 
activo no sector, que se junta a tantos 
outros com os quais se espera resultados 
que orgulham o Estado no geral, e 
em particular ao sector da Juventude 
e Emprego, através do alcance do 
jovem mais distante, proporcionando a 
este oportunidades iguais aos outros, 
de modo a assegurar o equilíbrio no 
desenvolvimento económico e social, 

NO ÂMBITO DO EMPREGA

Texto: Dossier Económico

“Os meios cuja entrega 
acabamos de testemunhar 
constituem mais um activo 
no sector, que se junta 
a tantos outros com os 
quais se espera resultados 
que orgulham o Estado, 
no geral, e em particular 
ao sector da Juventude 
e Emprego, através do 
alcance do jovem mais 
distante, proporcionando a 
este oportunidades iguais 
aos outros, de modo a 
assegurar o equilíbrio no 
desenvolvimento económico 
e social, particularmente 
na componente emprego e 
trabalho”

“
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Crise deste gigante da banca está a assustar o mercado

Banco das “dívidas ocultas” em apuros*
A instituição financeira enfrenta um dos maiores obstáculos 
financeiros na última década. Acções afundam, risco 
dispara, enquanto tenta dar a volta aos prejuízos. Mas o 
banco acena com redução de custos e venda de activos.

Depois de alguma paz, o Credit 
Suisse regressou a uma nova fase 
turbulenta, após novos rumores quanto 
à sua fragilidade. O cepticismo dos 
investidores levou à queda das acções 
do banco em 25%, nos últimos dias. 
Os alarmes soaram quando o banco de 
investimentos anunciou que iria levar a 
cabo uma operação de redução de custos 
no valor de 1,5 mil milhões de francos 
suíços. Ao mesmo tempo, anunciou um 
despedimento colectivo de cerca de cinco 
mil funcionários. 

Esta é a resposta da instituição 
financeira, depois de ter revelado que 
precisaria de quatro mil milhões de 
francos suíços para acomodar os novos 

custos de reestruturação, para apostar no 
crescimento de novas linhas de negócio e 
para reforçar os baixos níveis de capital. 

Este caminho não aparenta ser fácil 
para um banco que apresentou uma 
queda de capitalização em 10 mil milhões 
de francos suíços. Ainda assim, a aposta 
em investimentos de baixo risco e o 
reforço na gestão de património aparenta 
ser o caminho a seguir. Por outro lado, a 
instituição financeira precisa de apostar 
na venda de carteira de activos que 
permitam assegurar a tão estabilidade 
desejada e, segundo os analistas 
financeiros Keefe, Bruyette & Woods, 
citados no Financial Times, os custos 
de reestruturação deverão ser muito 

ACÇÕES CAEM EM 25% NOS ÚLTIMOS DIAS

superiores ao que foram anunciados pelo 
Credit Suisse. 

“Após esta venda de activos e, caso 

seja necessário pedir mais capital a 
investidores na ordem dos 14 mil milhões 
de francos suíços para desenvolver 

um plano de crescimento, 
esse pedido poderá 
provocar litigações, atritos 
e receios entre os clientes”. 
Os executivos seniores do 
banco já explicitaram que 
o levantamento de capital 
será o seu último recurso. 
A desconfiança dos clientes 
não é extraordinária, tendo 
em conta a instabilidade que 
enfrentou nestes últimos anos.

Queda livre
 Mário Martins, analista 

da ActivTrades, lembra ao i, 
que a instituição financeira 
enfrenta polémicas, desde 
2021, no entanto, considera 
que não é isso que representa 
a verdadeira origem do 
problema, defendendo que as 
dificuldades remontam a um 
passado mais distante, que 
começou com a pandemia de 
Covid-19. “Em Fevereiro de 
2020, o preço dos títulos do 
Credit Suisse eram superiores 
aos do rival UBS, mas um ano 
depois os títulos da UBS já 
valiam mais 10% do que os do 
CS”.

 E esta situação, segundo 
Mário Martins, torna-se mais 
evidente se observarmos 
“títulos desde 26 de Fevereiro 
de 2021 até agora, com uma 
acção do CS a valer hoje 4 
francos suíços, enquanto uma 
acção do UBS vale 15 francos”. 

Também Henrique Tomé, 
analista da XTB, admite que 
as acções do Credit Suisse 
têm “registado um fraco 

Os alarmes soaram quando o banco 
de investimentos anunciou que iria 
levar a cabo uma operação de redução 
de custos no valor de 1,5 mil milhões 
de francos suíços. Ao mesmo tempo, 
anunciou um despedimento colectivo 
de cerca de cinco mil funcionários.

“
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Banco está envolvido nas dívidas ocultas, processo que aguarda sentença

desempenho devido ao sentimento de 
risk-off que tem marcado este ano, no 
qual têm prejudicado as avaliações 
das empresas cotadas”. E lembra que, 
apesar das actuais desvalorizações dos 
títulos, “as quedas não estão ligadas 
aos períodos conturbados do banco, 
mas sim à conjuntura económica actual”, 
dando como exemplo a desvalorização 
que se verifica nas restantes instituições 
bancárias, como o Goldman Sachs, 
Citigroup, BNP PARIBAS, por exemplo. 

Quanto à estratégia a ser levada a cabo 
pelo banco, o responsável garante que a 
instituição financeira “possui mecanismos 
de protecção e de cobertura de risco que 
permitem que seja possível arrecadar 
o capital necessário com a venda de 
activos”.

Uma opinião diferente tem Mário 
Martins, ao defender que só com a venda 
de activos será difícil. E face a esse 
cenário reconhece que poderão ter de ser 
emitidos novos títulos, “daí a queda no 
valor das acções existentes, até porque 
não é apenas uma questão de tapar um 
buraco de capital, mas também para 
continuar a investir para gerar receitas, 
evitando uma espiral recessiva”.

Um novo Lehman Brothers?
 Há quem aponte semelhanças em 

relação ao colapso do Lehman Brothers, o 
que originou a crise do subprime, em 2008. 
O El Mundo, que cita fontes financeiras, 
especula “que o banco de investimentos 
apresentará fortes dificuldades, mas que 
a situação actual do sector é mais sã e 
estável em comparação com a última 
crise”, sendo menos provável o efeito de 
“spillover”, que o Credit Suisse poderia 
provocar sobre outras instituições.

Ao i, o analista da ActivTrades afasta 
tal risco. “Para já nada indica que possa 
ocorrer uma derrocada da mesma 
magnitude, existe sim uma fase de maior 
stress de necessidades, que obrigará a 
decisões estratégicas que penalizam no 
curto prazo os actuais accionistas”.

Já Henrique Tomé lembra que, na 
altura, o Lehman Brothers “possuía cerca 
de 600 bi em activos antes de declarar 
insolvência”. E, “nesta altura, o Credit 
Suisse e o Deutsche Bank, em conjunto, 
têm 2 000b em activos – cerca de 3,3 
vezes mais do que o Lehman nessa 
altura”.

 No entanto, admite que, “desde a 
última grande crise financeira, a Europa 

tem aplicado medidas cujos bancos 
têm de cumprir determinados requisitos 
para garantirem liquidez e que visem a 
cobertura do risco dos bancos”, acenando 
com o facto de o Credit Suisse ter um 
rácio de cobertura de liquidez superior a 
190%. 

O cenário de incerteza tem sido 
reconhecido pelo atual CEO Ulrich Körner, 
que admitiu estar em contacto com os 
investidores, numa tentativa de apaziguar 
esta perda sucessiva de clientes e a 
diminuição de credibilidade da instituição.

Sucessão
 A vida interna do banco não tem sido 

fácil. António Horta Osório, o famoso 
banqueiro português que recebeu mérito 
após a sua restruturação do Llyods 
Bank num período de crise profunda, foi 
chamado à liderança, em Maio de 2021, 
para gerir a crise criada pelos escândalos 
do Greensill Capital e do Archegos Capital 
Management, que custaram ao banco 
mais de cinco mil milhões de dólares 
(mais de 4,3 milhões de euros).

A queda do Greensill foi o primeiro 
dos dois grandes problemas sofridos em 
2021, seguindo-se logo depois o colapso 

da Archegos Capital Management, que o 
banco suíço tinha financiado com milhares 
de milhões de euros.

 No entanto, foi obrigado a demitir-
se, em Janeiro deste ano, depois de ter 
furado pela segunda vez a obrigação de 
cumprir quarentena de Covid- 19, depois 
de ser visto a assistir às finais de ténis em 
Wimbledon.

Ulrich Korner assumiu o cargo de 
presidente da administração do banco 
em Julho de 2022, sendo-lhe entregue, 
segundo o Financial Times, “um dos 
períodos mais tumultuosos e conturbados 
em 166 anos de história na banca suíça”, 
com o Credit Suisse a registar uma perda 
de 1,6 mil milhões de euros no segundo 
trimestre deste ano.

 Apesar das circunstâncias, o CEO já 
dispõe de uma vasta experiência, tendo 
em conta que antes de ser nomeado para 
o cargo, já era responsável pela divisão 
de gestão de activos do banco. E será 
expectável que continuará a avançar com 
o processo de reestruturação anunciado: 
angariação de capital e redução de custos 
operativos. 

*Título da inteira responsabilidade do 
jornal 
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INSS

Catorze jornalistas de diversos órgãos de informação 
foram capacitados há dias, no distrito de Marracuene, 
em matéria de Segurança Social. A acção enquadra-se 
nas festividades dos 33 anos da criação do Sistema de 
Segurança Social em Moçambique

Jornalistas capacitados em matéria de
Segurança Social

Pensionistas recebem apoio do INSS 
Trinta pensionistas do Sistema de Segurança Social 
dos distritos da Matola, Namaacha, Machava, Boane, 
Marracuene e Manhiça beneficiaram há dias de apoio 
diverso do Instituto Nacional de Segurança Social 
(INSS), no âmbito do Programa de Acção Sanitária e 
Social.

A capacitação, levada a cabo pela 
Delegação Provincial do Instituto 
Nacional de Segurança Social (INSS) de 
Maputo, visava munir os profissionais 
de comunicação social de ferramentas 
para uma melhor abordagem informativa 
sobre matérias relativas ao Sistema de 
Segurança Social.

No encontro, orientado pelo delegado 
distrital do INSS em Marracuene, Amaral 
Menete, e que teve como facilitadores 
técnicos da instituição ao nível da delegação 
provincial de Maputo, foram abordados, 
dentre vários temas, o Regulamento 
da Segurança Social Obrigatória e o 
funcionamento das plataformas SISSMO 
(Sistema de Informação da Segurança 

Dos pensionistas contemplados, 10 são 
agricultores do distrito de Namaacha, que 
receberam quites de geração de renda 
constituídos por insumos agrícolas e meios 
para dinamizar a criação de frangos, num 
acto que contou com a presença do delegado 
provincial do INSS em Maputo, Paulo Sérgio 
Brito dos Santos, e da administradora distrital, 
Suzete Alberto Dança Nhangumele.

Falando durante o acto, o delegado 
provincial do INSS destacou que a oferta 
visa incrementar a renda dos pensionistas 
e melhorar, por conseguinte, o seu nível de 
vida.

“O INSS não abandona os seus 
pensionistas. Queremos ajudá-los, 
oferecendo algum material para não 

Jornalistas munidos em matéria de Segurança Social

Pensionistas satisfeitos com o apoio do INSS

NA PROVÍNCIA DE MAPUTO

Texto: Cortesia

Texto: Cortesia

Social de Moçambique) e M-Contribuição 
(Minha Contribuição, Meu Benefício).

A acção de capacitação, que envolveu 
jornalistas de órgãos públicos, como 
a Rádio Moçambique, Televisão de 
Moçambique e Instituto de Comunicação 
Social, esteve inserida no quadro das 
festividades de 18 de Setembro, dia da 
criação do Sistema de Segurança Social 
em Moçambique, que este ano completa 
33 anos.

Falando a jornalistas, Menete destacou 
a importância da capacitação, na medida 
em que possibilitou socializar com a 
classe jornalística em matérias relativas 
ao Sistema, como forma de permitir uma 
melhor interpretação e abordagem dos 
assuntos.

Os jornalistas mostraram-se satisfeitos 
com a capacitação, uma vez que, tal 
como defenderam, permitirá melhorar a 

dependerem apenas do valor da pensão que 
recebem. Com base neste apoio poderão 
desenvolver mais e se tornar cada vez mais 
independentes e com melhores condições de 
se cuidarem e cuidarem das suas famílias”, 
destacou.

Nos distritos da Matola, Boane, Machava, 
Marracuene e Manhiça a delegação provincial 
do INSS ofereceu 16 cadeiras de rodas a 
igual número de pensionistas, dos quais 16 
por velhice e um por invalidez, que vinham 
enfrentando dificuldades de locomoção.

Ainda na Manhiça e Machava, o 
INSS ofereceu quatro pares de óculos a 
pensionistas, sendo dois de cada distrito.

O apoio do INSS ao nível da província 
de Maputo está enquadrado no âmbito 
das comemorações dos 33 anos da 
institucionalização do Sistema de Segurança 
Social, assinalados no passado dia 18 de 
Setembro.

abordagem de temas relacionados com a Segurança Social.
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NUM SECTOR CONCORRIDO

DOSSIER DE MARCAS

Barloword destaca-se pela atenção ao cliente
Cerca de 50 técnicos são formados por ano pela empresa 
Barloword Equipamentos, que se dedica ao fornecimento 
de máquinas e peças mecânicas há mais de 10 anos no 
país. A empresa é representante da marca sul-africana 
Caterpiler.

Criada em Moçambique há mais 
de cinco anos, a empresa tem se 
mostrado inovadora em matéria 
de formação de técnicos de 
manutenção, estando centrada, 
numa primeira fase, na província 
de Tete. 

“A formação dura em média 
três anos. Os nossos clientes 
têm a oportunidade de contratar 
técnicos capacitados pela nossa 
instituição, e garanto-lhe que 
são profissionais qualificados 
para o mercado, seja nacional 
ou internacional”, disse Horácio 

Mauoze, técnico da empresa, em 
conversa com a nossa equipa de 
reportagem.

Apesar da concorrência 
existente no sector, a Barloword 
Equipamentos garante que tem 
características que a diferenciam 
da maioria. Ademais, os 
executivos da firma acreditam que 
a concorrência tem o condão de 
estimular o crescimento.

Neste momento, a empresa 
projecta estender as suas 
acções a outras províncias de 
Moçambique. Cauteloso, Horácio 
Mauoze prefere não avançar 
datas da possível concretização 
desse sonho.

“As formações em Moçambique 
começaram há sensivelmente três 

Horácio Mauoze, técnico da Barloword Equipamentos

anos, mas já vínhamos formando na África do Sul. A nossa empresa 
é moçambicana, mas a 
marca é sul-africana”.

Auxiliamos os clientes
Numa outra abordagem, 

a fonte fala do auxílio 
prestado aos clientes, 
garantindo que depois 
de comprarem os 
equipamentos aprendam 
mais sobre o funcionamento 
dos mesmos, tendo em 
vista evitar incidentes.

Barloword Equipamentos 
comercializa e repara 
diversos tipos de materiais, 
com destaque para filtros, 
unhas, lâminas e geradores.

 “Também alugamos os 
mesmos equipamentos, 
seja para particulares ou 
instituições, tendo em 
consideração os vários 
segmentos ou clientes 
que temos na sociedade”, 
acrescenta.

Em Maputo, a Barloword 
Equipamentos está 
localizada na Avenida da 
Namaacha.

Texto: Quelto Janeiro
Fotos: Albino Mahumana

“A formação dura em
média três anos. Os
nossos clientes têm a
oportunidade de contratar 
técnicos capacitados pela 
nossa instituição, e garanto-
lhe que são profissionais 
qualificados para o
mercado, seja nacional ou
internacional”

“
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Cenario de bolo

Mesa decorada para 40 pessoas

Mesas de buffet e banhos maria, 

Lounge para 15 pessoas

40,000.00

Pacotes aplicáveis para todo tipo de eventos. Sinta-se à vontade para entrar em contato 
conosco a qualquer momento, pelo whatsapp ligando ou enviando um e-mail! 

 

Bairro Zimpeto, Maputo - Moçambique  |      attitude_decor@gmail.com   |       +258 82 520 995 5  

A Attitude Decor oferece pacotes integrados para proporcionar mais valor ao seu evento, aprecie-os abaixo. 
Adicionalmente, os nossos serviços de gestão de eventos permitem trazer todas as outras componentes necessárias como 

catering, fotografia, música, iluminação, entre outros. Faça a sua escolha e entre em contacto.

Cenario de bolo

Mesa decorada para 30 pessoas

Mesas de buffet e banhos maria,  

Lounge para 10 pessoas

Cenario de bolo

Mesa decorada para 20 pessoas

Mesas de buffet e banhos maria

Lounge para 5 pessoas

Pacote 40 PessoasPacote 30 PessoasPacote 20 Pessoas

P A C O T E S  P A R A  F E S T A  D E  A D U L T O S

V A L O R

30,000.0020,000.00

 C O N T A C T O S

V A L O R

Pacote 50 Pessoas

Cenario de bolo

Mesa decorada para 50 pessoas

Mesas de buffet e banhos maria,  

Lounge para 20 pessoas

50,000.00
V A L O R V A L O R

attitude_decor        |             Attitude Events Decor
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O Banco Mundial estima que a economia da Ucrânia deve 
cair 35% em 2022, em consequência da guerra, valor oito 
vezes maior que a queda prevista para a Rússia – 4,5% – 
no seu mais novo relatório sobre a Europa e Ásia Central. 

PIB da Ucrânia deve cair 35%

Estimativas anteriores previam 
que o Kremlin iria sofrer um impacto 
económico maior este ano, mas os 
efeitos das sanções aplicadas ao país 
até agora foram menos severos do 
que o esperado. 

O Governo ucraniano vem 
realizando avanços militares nas 
últimas semanas com a sua contra-
ofensiva e, desde Abril, a economia 
nacional mostra sinais de crescimento. 
No entanto, o órgão disse que a 
recuperação será lenta e os custos 
para reparar os danos infligidos pelo 
confronto serão enormes.   

De acordo com o Banco Mundial, 
cerca de 349 biliões de dólares serão 
gastos na reconstrução nacional, 
quantia uma vez e meia maior do que 
o Produto Interno Bruto do país antes 
da guerra. 

Antes mesmo da invasão russa, a 
Ucrânia já era um dos países mais 
pobres da Europa, mas o confronto 
piorou esses dados: mais de um 
terço da sua população foi deslocada 
e 60% dela vive abaixo da linha da 
pobreza.   

“A guerra desencadeou uma das 
maiores crises de deslocamento 

Preço da guerra é mais elevado para Ucrânia

DEVIDO À GUERRA

humano e cobrou um pesado tributo 
à vida humana e económica”, disse 

a vice-presidente do Banco Mundial 
para a Região da Europa e Ásia 
Central, Anna Bjerde. “Os ucranianos 
continuam a precisar de um enorme 
apoio financeiro à medida que o conflito 
continua desnecessariamente, bem 
como para projectos de recuperação e 
reconstrução que podem ser iniciados 
rapidamente”.  

Como consequência, a inflação 
nacional acelerou rapidamente e 
atingiu uma taxa anual de pouco 
menos de 24% em Abril, o que 
fez com que os preços da comida 
disparassem, prejudicando ainda mais 
as famílias mais pobres. Além disso, 
a continuidade da guerra faz com que 
a economia não consiga recuperar a 
sua capacidade produtiva e o risco de 
os refugiados não retornarem ao país 
se torna cada vez mais alto.

Por fim, o relatório aponta que os 
países europeus e da Ásia Central 
também sentirão os efeitos da invasão, 
com uma contracção no PIB estimada 
em 0,2% em 2022 e um crescimento 
de apenas 0,3% em 2023, com uma 
actividade económica ainda em 
queda.   

Dentre as nações afectadas, as que 
mais irão sentir a crise são aquelas 
mais dependentes do gás importado 
e mais conectadas ao mercado 
energético europeu.

“A soma das crises, a guerra na 
Ucrânia, a pandemia e o aumento dos 
preços dos alimentos e da energia 
é uma triste mensagem para que os 
Estados se preparem para choques 
massivos e inesperados”, conclui 
Bjerde. (Veja)

INTERNACIONAL

“A soma das crises, a guerra na 
Ucrânia, a pandemia e o aumento 
dos preços dos alimentos e da 
energia é uma triste mensagem 
para que os Estados se preparem 
para choques massivos e 
inesperados”

“
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"Dos 48 países, cerca de 
10 a 20 provavelmente
pedirão (por assistência de
emergência)"

“

PARA LIDAR COM CRISE ALIMENTAR

A directora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), 
Kristalina Georgieva, disse há dias que pelo menos 
20 países, com particular realce para os do continente 
africano, podem precisar de assistência emergencial 
para lidar com a crise alimentar global. Em conferência 
realizada na Arábia Saudita, Kristalina Georgieva destacou 
que um total de 141 milhões de pessoas estão expostas à 
insegurança alimentar.

INTERNACIONAL

Kristalina Georgieva, directora-geral do FMI

Mais de 20 países podem precisar de
assistência

O FMI aprovou, recentemente, 
uma nova janela de empréstimos 
voltados a choques alimentares 
sob seus instrumentos de 
financiamento de emergência 
existentes para ajudar os países 
vulneráveis a lidar com a escassez 
de alimentos e os altos custos 
decorrentes da guerra entre a 
Rússia e Ucrânia. 

Georgieva afirmou que 48 
países ao redor do mundo estão 

particularmente expostos à crise 
alimentar.

"Dos 48 países, cerca de 10 a 
20 provavelmente pedirão (por 
assistência de emergência)", 
disse, tendo depois acrescentado 
que "muitos deles" estão na África 
Subsaariana. "Estamos aqui para 
vocês", prometeu aos participantes 
no evento.

O FMI reforçará o coro que 
defende o combate às restrições 

ao comércio de alimentos, a fim de 
aliviar a situação, e planeia financiar 
a janela de choque alimentar por 
meio de alocações de Direitos 
Especiais de Saque (SDRs, na 
sigla em inglês) do ano passado.

Países de toda a região do 
Oriente Médio, e não só, têm 
agido para apoiar os Estados que 
lutam contra a elevada inflação de 
alimentos e a escassez agravada 

pelo cenário geopolítico e pelo risco 
crescente de uma recessão global.

Georgieva disse, em comunicado, 
que os países árabes do Golfo 
"planeiam fazer mais compromissos 
em breve", após o recente anúncio 
do Grupo de Coordenação Árabe 
de desembolso de 10 mil milhões 
de dólares iniciais para aliviar a 
crise global de abastecimento de 
alimentos. (Jornal de Angola)
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A inflação homóloga na OCDE subiu para 10,3 porcento 
em Agosto, contra 10,2 porcento de Julho e 10,3 do mês 
de Junho.

Inflação homóloga sobe para 10,3%

Num comunicado divulgado 
esta semana, a Organização para 
a Cooperação e Desenvolvimento 
Económico (OCDE) afirma que em 
Agosto face a Julho a inflação global 
diminuiu em 16 dos 38 países da 
OCDE, principalmente devido a 
aumentos mais suaves dos preços da 
energia.

Contudo, adianta a organização, 
15 países da OCDE continuaram a 
registar uma inflação de dois dígitos 
em Agosto, com as taxas mais 
elevadas observadas na Estónia, 
Letónia, Lituânia e Turquia (todas 

acima dos 20 porcento).
A inflação homóloga dos preços 

da energia na OCDE caiu para 30,2 
porcento em Agosto, contra 35,3 em 
Julho, com decréscimos em mais de 
60 porcento dos países da OCDE.

Pelo contrário, tanto a inflação dos 
alimentos como a inflação, excluindo 
alimentos e energia, continuaram 
a aumentar na OCDE, em Agosto. 
A inflação homóloga foi também 
amplamente constante nos países do 
G7, tendo atingido 7,5 porcento.

Já a inflação diminuiu no 
Canadá, França, Reino Unido e 

Estados Unidos, impulsionada por 
um abrandamento dos preços da 
energia. Porém, subiu na Alemanha, 
Itália e Japão.

A inflação, excluindo alimentos e 
energia, deu o principal contributo 
para a inflação no Canadá, Reino 
Unido e Estados Unidos, enquanto 
a contribuição combinada dos 
preços dos alimentos e da energia 
sustentou a inflação global em 
França, Alemanha, Itália e Japão.

Na Zona Euro, a inflação 
homóloga subiu para 9,1 porcento 
em Agosto, contra 8,9 porcento em 
Julho, à medida que o aumento da 
inflação dos preços dos alimentos 
e da inflação, excluindo alimentos 
e energia, mais do que compensou 
a desaceleração dos preços da 

energia.
A estimativa provisória do Eurostat 

para a Zona Euro, em Setembro, 
aponta para um novo aumento 
da inflação homóloga (para 10,0 
porcento), estimando-se que a 
inflação, excluindo alimentos e 
energia, tenha aumentado para 4,8 
porcento, contra 4,3 em Agosto, e a 
inflação dos preços da energia para 
40,8, contra 38,6 porcento em Agosto.

No G20, a inflação homóloga 
permaneceu estável em Agosto de 
2022, em 9,2 porcento pelo terceiro 
mês consecutivo. Fora da OCDE, 
a inflação homóloga aumentou na 
Argentina, Índia e Arábia Saudita, 
mas diminuiu no Brasil, China, 
Indonésia e África do Sul. (Jornal de 
Angola)

INTERNACIONAL
NA OCDE
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INTERNACIONAL

O Banco de Espanha baixou esta semana a previsão de 
crescimento da economia espanhola em 2023 para 1,4% 
do Produto Interno Bruto (PIB) e aumentou a estimativa 
da inflação no próximo ano para 5,6%.

Banco de Espanha prevê aumento da inflação

No caso do crescimento do PIB, 
a nova estimativa de crescimento 
é 1,5 pontos percentuais inferior à 
anterior, que o Banco de Espanha 
tinha feito em Junho, enquanto na 
inflação a previsão é 3,1 pontos 
superior.

O Banco de Espanha justifica o 
menor crescimento do PIB com a 
inflação ainda elevada, as condições 
de financiamento menos favoráveis, 
o aumento da incerteza e o 
enfraquecimento da procura global.

A recuperação do nível de 
crescimento do PIB anterior à 
pandemia da Covid-19 (antes de 
2020) só deverá ocorrer no primeiro 
trimestre de 2024, ou seja, dois 
trimestres mais tarde do que aquilo 

que o Banco de Espanha estimava 
em Junho passado.

Já para este ano, o Banco de 
Espanha estima um crescimento do 
PIB espanhol de 4,5%, mais quatro 
décimas do que aquilo que previa 
em Junho, o que justifica com "as 
exportações de serviços de turismo", 
que compensaram o impacto 
negativo da guerra na Ucrânia.

O Banco de Espanha ressalva 
que, ainda assim, a guerra perturba 
as perspectivas económicas para os 
próximos trimestres, por causa do 
"aumento da incerteza geopolítica e 
o recrudescimento recente da crise 
energética na Europa".

Para 2024, a previsão do Banco de 
Espanha é que o PIB espanhol cresça 

Banco de Espanha

COM PIB EM QUEDA

2,9%, mais quatro décimas do que 
a previsão de Junho, esperando um 
maior dinamismo económico a partir 
da primavera de 2023.

Quanto às taxas de inflação 
(aumento dos preços relativamente 
ao mesmo período do ano anterior), 
o Banco de Espanha estima que 
serão "significativamente mais 

elevadas e persistentes do que as 
previstas em Junho", com a média a 
dever fixar-se em 8,7% em 2022, em 
5,6% em 2023 e em 1,9% em 2024.

Estas previsões devem-se "às 
surpresas recentes no avanço dos 
preços" e "aos novos caminhos 
esperados no futuro para os preços 
da energia", assim como a "um euro 

mais desvalorizado" do 
que em Junho.

O Banco de Espanha 
reconhece que as 
projecções estão 
marcadas por "uma 
extraordinária incerteza" 
e que existe o risco de 
revisão em alta da inflação 
e em baixa do crescimento 
da economia.

Quanto ao desemprego, 
prevê uma taxa de 
12,8% este ano (menos 
duas décimas do que 
na previsão anterior), 
de 12,9% em 2023 e de 
12,4% em 2024.

Já para o défice 
público, a previsão é de 
4,3% do PIB este ano, 4% 
em 2023 e 4,3% em 2024, 
enquanto a dívida pública 
espanhola se deverá 
situar em 113,3% do PIB 
em 2022, em 110,7% em 
2023 e em 109,9% em 
2024.

As estimativas do 
Banco de Espanha não 
coincidem com as mais 
recentes avançadas pelo 
Governo, que prevê um 
crescimento do PIB em 
2023 de 2,1% e um défice 
de 3,9% do PIB em 2023. 
Lusa

O Banco de Espanha reconhece 
que as projecções estão marcadas 
por "uma extraordinária incerteza" 
e que existe o risco de revisão 
em alta da inflação e em baixa do 
crescimento da economia

“


