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DESTAQUE

Milton Tatia, presidente da AMM

Médicos partem para greve
A insatisfação provocada pelas injustiças da Tabela Salarial 
Única (TSU) está, aos poucos, a conduzir a actos com alto 
potencial de gerar prejuízos à sociedade moçambicana. A 
Saúde, um dos sectores mais sensíveis de qualquer país, 
está em pânico depois do anúncio, esta quinta-feira (27 de 
Outubro), da paralisação parcial das actividades por parte 
dos médicos. A classe diz-se enganada pelo Governo.

Parecia ser a bóia de salvação de um 
Governo visto como impopular, mas a 
verdade é que a TSU está a aumentar 
o peso paquidérmico que afunda a 
equipa liderada por Filipe Jacinto Nyusi. 
A pomposidade com que o instrumento 
foi anunciado, em vários momentos, só 
encontra paralelo no nível de frustração 
que está a gerar no seio dos funcionários 
públicos.

Nem mesmo a revisão aprovada pela 
Assembleia da República, a 07 de Outubro, 
foi capaz de responder adequadamente às 

demandas das várias classes da Função 
Pública. No seio da esmagadora maioria 
dos Funcionários e Agentes do Estado, a 
TSU continua a ser rejeitada com a mesma 
unanimidade com que foi aprovada pelos 
deputados.

É dos médicos, porém, que vem o sinal 
mais evidente de saturação. A Associação 
Médica de Moçambique havia avisado, na 
semana passada, que se iria reunir para 
decidir o que fazer em virtude de se sentir 
aldrabada pelo Governo. A deliberação 
saiu na tarde de quinta-feira e mais 
extrema não podia ter sido.

“A decisão unânime é que haverá 
uma paralisação parcial das actividades”, 
declarou à imprensa Milton Tatia, 

EM PROTESTO CONTRA TSU

presidente da Associação Médica de 
Moçambique (AMM), na sequência da 
Reunião Nacional realizada na cidade de 
Maputo.

O responsável lamentou que se tenha 
chegado a tal ponto, mas responsabilizou 
o Governo, que terá rejeitado a via do 
diálogo. “Nós enviamos cartas, não temos 
respostas, os nossos direitos estão a 
ser violados, o nosso estatuto está a 
ser violado, os nossos salários estão a 
diminuir, as promessas que o Governo 
fez não cumpriu, então, chegamos a este 
ponto sem retorno, infelizmente”.

Tatia garantiu que a AMM não quer que 
“a população sofra”, dando a entender que 
apenas alguns serviços seriam paralisados. 
A este respeito, a agremiação prometeu 
emitir uma nota mais esclarecedora, mas, 
até ao fecho desta edição, ela não estava 
disponível.

“Fomos traídos”
A 26 de Agosto do presente ano, o 

Governo manteve com a classe médica 
um encontro de “socialização” da tabela 
antes de submetida à apreciação do 
Parlamento. Sucede, de acordo com esta 
classe profissional, que o instrumento que 

Texto: Amad Canda

avançou para a AR é “completamente 
diferente” do que foi apresentado na 
referida reunião, o que leva a que o 
presidente da agremiação conclua que 
“fomos traídos”.

Os médicos asseguram que o Executivo 
garantiu que os direitos e estatutos das 
organizações sócio-profissionais seriam 
mantidos, o que não está a acontecer. 
Os subsídios de exclusividade, risco e 
carga horária foram reduzidos, para a 
insatisfação dos médicos, que, entretanto, 
estranham a manutenção dos quantitativos 
e subsídios de representação dos titulares 
de órgãos de direcção e chefia.

Em comunicado emitido na manhã 
desta sexta-feira, a AMM anuncia que a 
greve terá início no dia 07 de Novembro, 
devendo durar 21 dias renováveis.

 
Greve silenciosa na Educação

Os médicos não são a única classe 
que decidiu paralisar as actividades. 
Outros “homens da bata”, desta feita os 
professores, também estão em greve, 
embora descoordenada e silenciosa. 
Em vários estabelecimentos de ensino, 
sobretudo das zonas mais afastadas dos 
centros urbanos, não tem havido aulas nos 
últimos dias, em protesto contra o atraso 
no pagamento do salário referente ao mês 
de Agosto.

 Em certos casos, a paralisação 
sequer é voluntária, mas resulta da falta 
de capacidade financeira para custear 
despesas de deslocamento de casa para 
a escola e vice-versa.

Consta-nos igualmente que há uma 
grande onda de insatisfação entre 
os docentes N1, derivada do facto 
de seus salários, à luz da TSU, se 
revelarem infinitamente inferiores aos 
dos detentores de cargos de chefia. De 
resto, vai ganhando eco a ideia de que a 
TSU beneficia apenas aos chefes, o que 
contraria a narrativa de que foi criada para 
reduzir desequilíbrios.

 
Soldados já recebem, mas não é TSU

 Entretanto, e depois de longo período 
de espera, os membros das Forças 
Armadas de Defesa de Moçambique 
(FADM) começaram, há dois dias, a 
receber os seus ordenados, mas não à 
luz da TSU, como prometera o Executivo. 

O mesmo deverá acontecer com a 
Polícia da República de Moçambique, 
cuja tabela salarial nova contém “vícios”, 
segundo o comandante-geral, Bernardino 
Rafael.

Falando esta quinta-feira, à margem 
de um evento da Bolsa de Valores de 
Moçambique, o ministro da Economia 
e Finanças, Max Tonela, garantiu que 
o Governo está aberto a atender às 
reclamações de cada funcionário público, 
uma abertura que, pelo menos, os 
médicos não viram.
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O cenário só não será pior porque, 
de acordo com o documento do 
Ministério da Economia e Finanças, 
as centrais hídricas da Electricidade 
de Moçambique (EDM) devem 
registar um crescimento na ordem 
dos 18,0% comparativamente às 
projecções de 2022

“

DESTAQUE

Cahora Bassa sofrerá intervenção

Produção de energia deve cair em 2023
O Governo de Moçambique tem na expansão da energia 
eléctrica uma das suas principais bandeiras, de tal sorte 
que assumiu o compromisso de levar “Energia Para Todos” 
até 2030. Apesar disso, a produção eléctrica registará uma 
queda no ano de 2023. A previsão consta da Proposta do 
Plano Económico e Social e Orçamento do Estado para 
2023 (PESOE2023).

Está estimado em 12,0% o nível de 
decréscimo que a produção eléctrica 
deverá atingir de 2022 para 2023. Isso 
significa que os 18,493,634 MWh, que se 
espera produzir até ao final do ano em 
curso, cairão para 16,326,789 MWh no 
próximo ano.

A Hidroeléctrica de Cahora Bassa 
(HCB), maior fonte de energia em 
Moçambique, é a principal culpada pela 
redução que se vai registar em 2023.

“Para o ano de 2023, a HCB prevê 
uma redução na produção e venda 
de energia nos meses de Abril e 

Maio, decorrente da necessidade de 
intervenção no canal de restituição, que 
é partilhado pelos grupos de geradores 
1, 2 e 3, actividade fundamental para 
garantir a exploração destes grupos de 
geradores em segurança, para além 
de estar inserida no âmbito do projecto 
Read Sul II, que visa a reabilitação e 
modernização dos equipamentos para 
maximização da capacidade instalada”, 
lê-se no PESOE2023.

O cenário só não será pior porque, de 
acordo com o documento do Ministério 
da Economia e Finanças, as centrais 
hídricas da Electricidade de Moçambique 
(EDM) devem registar um crescimento 
na ordem dos 18,0% comparativamente 
às projecções de 2022. A reabilitação 

POR CONTA DE INTERVENÇÃO NA HCB

Texto: Amad Canda

da barragem de Moamba-Major é vista 
como determinante para este aumento, 
na medida em que, segundo o Executivo, 
incrementou a disponibilidade de água à 

barragem de Corumana.
A energia de origem hídrica continua 

a ocupar lugar de destaque em 
Moçambique. Em 2023, a contribuição 
desse tipo de fontes deve fixar-se em 
12,764,689 MWh, seguida da térmica, 
com 3,176,275 MWh, e da solar, com 
385,826 MWh.

 
Indústria extractiva em sentido inverso
 O sector de energia é um dos 

poucos em relação aos quais o Governo 
tem uma perspectiva pessimista. Em 
termos gerais, o PESOE2023 prevê 
o crescimento da generalidade dos 
sectores de actividades. A indústria 
extractiva, por exemplo, deverá atingir 
um crescimento global de 23,1%, tendo 
como suporte “o aumento da produção de 
rubis, carvão, areias pesadas (ilmenite, 
zircão e rutilo), gás natural e de materiais 
de construção”.

Só o plano de produção de ouro indica 
um crescimento de 23,0% relativamente 
às projecções de 2022. Para o Governo, 
o facto fica a dever-se aos factores 
tais como maior controlo da mineração 
artesanal; bom desempenho das 
empresas produtoras; introdução de uma 
nova planta de processamento no ano 
de 2022, elevando significativamente 
a capacidade de processamento 
até meados de 2023; a retoma das 
actividades de empresas de exploração 
em Manica no ano de 2022; e a previsão 
de início de produção de empresas em 
Nampula.

Refira-se que a proposta do 
PESOE2023 fixa as despesas do Estado 
em 472.122.383,73 (quatrocentos e 
setenta e dois milhões, cento e vinte 
e dois mil, trezentos e oitenta e três e 
setenta e três centavos).
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EDITORIAL
Mais do que dinheiro, 

empreender exige honestidade
Independentemente 

de toda a diversidade 
que torna mais bonito 
e rico o mundo, há um 
factor que une os seres 
humanos normais – o 
desejo de prosperar, 
cada um no seu ramo de 
actividade. Os jogadores 
de futebol procuram 
jogar o máximo que 
podem e militar nas 
melhores equipas, 
os artistas plásticos 
desejam expor nas mais 
emblemáticas galerias 
e os empreendedores 
sonham em tornar-
se empresários de 
referência.

Em qualquer sector, 
o caminho que leva 
à excelência é longo 
e, às vezes, tortuoso, 
de tal modo que, 
sem sagacidade, é 
praticamente impossível 
percorrê-lo. Exemplos 
disso são vários, 
especialmente no 
mundo de negócios, que 
constitui o foco desta 
publicação. Muitos 
são os que caíram por 
terra por conta das 
dificuldades, frustrando 
os seus sonhos.

Em regra, todos os 
que fracassam no 
mundo dos negócios 
r e s p o n s a b i l i z a m 
dificuldades financeiras, 
mas a verdade é que, em 
certos casos, que não 
são assim tão poucos, as 
dificuldades financeiras 

são consequência, e 
não causa. Sim. Sem 
qualquer desprimor 
para com quem de facto 
sucumbe por não ter 
verbas para investir, 
é preciso que se diga 
que há um bom naipe 
de empreendedores 
que condena os seus 
próprios negócios à 
falência por falta de 
profissionalismo.

Embora o fenómeno 
seja transversal, 
queremos nos cingir 
às Micro, Pequenas 
e Médias Empresas, 
muitas delas a operarem 
em moldes não formais. 
Muitos intervenientes 
deste sector só têm de 
se culpar a si próprios 
pelo não crescimento 
dos seus projectos, 
facto que fica a dever-se 
à falta de compromisso, 
de profissionalismo e, 
em última análise, de 
honestidade.

Mesmo que operem 
informalmente, muitos 
não abdicam de “fechar 
negócios” como se 
de empresas formais 
e profissionais se 
tratassem, o que 
implica, muitas vezes, 
a prestação de serviços 
depois do pagamento 
parcial ou total. Exigem 
isso e garantem que, se 
não satisfeitas as suas 
demandas, nada avança.

Com o dinheiro em 
caixa, surge a fase de 

prepotência que, por 
largos momentos, se 
esconde por detrás 
da maquilhagem de 
humildade e seriedade. 
Começa o espectáculo 
de desrespeito e 
humilhação ao cliente. 
Chamadas e mensagens 
são ignoradas e, não 
raras vezes, acabam 
mesmo por não prestar 
os serviços já pagos 
ou fazendo-o sem a 
qualidade desejada.

Há várias histórias 
de episódios similares 
um pouco por todas 
as áreas, sendo de 
destacar os sectores 
de catering e promoção 
de eventos culturais, 
nos quais os golpes 
têm sido reportados 
com uma frequência, 
algo assustador. Há 
empresas que se 
especializam nisso, e 
fazem vítimAas por todos 
os lados, esquecendo-
se que, em plena era 
das redes sociais, uma 
simples denúncia é 
capaz de corroer toda a 
credibilidade.

Muitos tiveram esse 
azar, e acabaram 
abandonados pelos 
seus clientes, que são 
a base de sustento de 
qualquer negócio. Não 
é por falta de dinheiro 
que tombam. A falta de 
dinheiro é resultado 
da sua falta de lisura. 
Ponto.
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DESTAQUE

Turismo “nasce de novo” em Inhambane

Ao longo dos últimos sete dias, a 
província de Inhambane, em particular o 
distrito de Vilankulo, tem estado no centro 
das atenções, por ser palco da maior 
prova africana de selecções de futebol de 
praia, em seniores masculinos.

O evento, que conta com a participação 
de sete selecções, atraiu milhares de 
turistas, entre nacionais e estrangeiros, 
que se fizeram à Vilankulo para apoiar 
as suas colectividades. O momento 
revelou-se uma oportunidade soberana 
para reanimar um sector que vinha 
apresentando sinais de fragilidade, até 
porque foi o mais castigado pela pandemia 
da Covid-19.

Segundo o presidente da Associação 
Moçambicana de Turismo naquele 

distrito, pode-se assumir que, com a 
realização da prova continental, o sector 
do turismo “nasceu de novo”, visto que 
vários estabelecimentos turísticos têm 
suas reservas esgotadas, uma situação 
que não se verificava há anos.

ʺÉ um evento que dinamiza o turismo. 
Nós sabemos que o futebol de praia, 
para a Confederação Africana de Futebol 
(CAF), é um desporto que não tem muita 
expressão em termos lucrativos, mas é 
um desporto mais ligado ao turismo‶, 
disse Yassin Amuji, que enalteceu o 
trabalho realizado pela CAF, órgão reitor 
do futebol africano.

ʺTemos visto que a comunicação que 
a CAF tem levado para o futebol de praia 
é exactamente uma comunicação para o 
turismo. Acredito que, neste momento, 
Vilankulo está completamente cheio, 
graças à presença das delegações, 
adeptos e outros turistas que já vieram 
e que tinham programado a vinda à 
Vilankulo‶.

Yassin Amuji

Yassin Amuji

COM O CAN DE FUTEBOL DE PRAIA

O Campeonato Africano de Futebol de Praia, evento que 
decorre desde o passado dia 21 de Outubro, no distrito 
de Vilankulo, termina esta sexta-feira (28 de Outubro). 
Para além de proporcionar espectáculo dentro da quadra, 
a prova contribui para alavancar o sector do Turismo, 
considera o presidente da Associação Moçambicana de 
Turismo, Yassin Amuji.

Texto: Anastácio Chirrute, 
em Inhambane          

O presidente da Associação 
Moçambicana de Turismo espera que, 
nos próximos tempos, e catapultados 
por este evento, mais turistas escalem 
o distrito de Vilankulo para desfrutarem 
das belas praias, assim como de outras 
potencialidades.

ʺO que vai acontecer nos próximos 
tempos é que, com a comunicação que 
está a circular para África e para o mundo 
sobre esta competição, as pessoas vão 
ficar mais curiosas e quererão conhecer 

Vilankulo. Vão começar a programar suas 
viagens‶, disse Amuji, acrescentando que 
haverá efeito-contágio em todo o País.

ʺNão vão conhecer somente Vilankulo. 
Vão conhecer Inhambane e também 
Moçambique, no geral. Então, eu penso 
que é um evento de exposição para o 
país e nós temos que estar preparados 
para que nos meses seguintes possamos 
receber turistas de vários cantos do 
mundo com o nosso calor e alegria‶.

 
Empreendedores expõem seus 

produtos
Enquanto, no campo, as equipas 

medem forças com  o objectivo de 
chegar à vitória, do lado de fora, perfilam-
se vários jovens empreendedores. 
Provenientes de diferentes distritos da 
província de Inhambane, não quiseram 
perder a oportunidade de fazer negócio.

Um deles é Emílio Muando, que veio 
do distrito de Inhassoro. No seu pequeno 
e improvisado stand, expõe material 
de artesanato. À equipa do Dossier 
Económico, revela que o seu principal 
objectivo é lançar semente das novas 
parcerias.

ʺNão estava tão preocupado com 
vendas como tal, o que mais queria 
era conseguir trocar contactos com os 
clientes para podermos interagir. Daqui 
para frente, se precisarem de qualquer 
material de arte, poderão entrar em 
contacto‶.

Manuela Mondlane, de Vilankulo, não 
estava muito animada nos primeiros dias 
da competição continental. Mesmo assim, 
não desistiu, e não está arrependida.

ʺNo começo, não era tão fácil. Fiquei 
aqui sem poder vender nenhuma fatia de 
bolo. Eu sempre tinha que gastar dinheiro 
comprando material, as pessoas iam 
directo ao campo, não queriam saber de 
lanchar. Felizmente, as coisas depois 
melhoraram, os clientes começaram a 
chegar‶, descreve.
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“Tofo” volta como Feira de Turismo e Negócio

Segundo Iolanda Fernando, vice-
Presidente da Câmara do Comércio 
de Moçambique, trata-se de um 
evento de natureza peculiar que tem 
como propósito a mobilização da 
comunidade empresarial no Festival 
do Tofo.

A XVII edição será um cruzamento 

entre a política, a cultura, o negócio 
e as vivências da população de 
Inhambane.

ʺO fórum de Negócio que 
idealizamos para este festival irá 
servir de palco de convergência entre 
Micro, Pequenas e Médias Empresas 
desta província, investidores de todo 
o país, de todos os quadrantes do 
mundo e, principalmente, da SADC. 
Será um espaço para exposição de 
marcas e produtos de Inhambane. 
Exortamos, por isso, a uma maior 

Praia de Tofo

CINCO ANOS DEPOIS

A praia do Tofo, em Inhambane, prepara-se para acolher o 
Fórum de Negócios, que inclui feiras turísticas, culturais 
e agro-económicas. O mesmo visa mobilizar o sector 
empresarial para melhor aproveitar as potencialidades 
desta parcela do país. O evento enquadra-se no na XVII 
Edição do Festival do Tofo, que arranca no dia 30 de 
Outubro, depois de cinco anos de interrupção devido à 
pandemia da Covid-19.

DESTAQUE

Texto: Anastácio Chirrute, 
em Inhambane

participação do empresariado 
local para tirar maior benefício na 
internacionalização das suas marcas 
e dos seus valores culturais”, disse.

A Câmara do Comércio decidiu 
abraçar a iniciativa para despertar o 
respeito e consciência da comunidade 
empresarial, particularmente do 
sector privado da província de 
Inhambane, olhando para a cultura 
como um aliado natural do mundo dos 
negócios. Esta fusão é determinante 
na promoção das potencialidades 
locais do ponto de vista social e na 
atracção de investimentos, frisou. 

Por sua vez, Daniel Chapo, 
governador da província de 
Inhambane, destaca a importância 
deste evento, que está a ser 
preparado há cinco anos.

ʺÉ momento de alegria para nós, 
como governo, porque ficamos quase 
cinco anos sem realizar um festival 
de grande dimensão como este, 

devido aos vários factores. Primeiro, 
os custos que este evento acarretava 
e, segundo, tivemos a situação da 
pandemia da Covid-19”.

 Segundo Chapo, o sonho é elevar 
o Festival do Tofo ao mais alto nível, 
marcado por muito aprendizado e 
troca de experiência entre os músicos 
locais e internacionais.

ʺVamos ter lá a educação ambiental 
ao nível das escolas de Tofo, estamos 
a trabalhar para elevar o festival 
do Tofo, por isso, queremos pedir 
colaboração de todos. Não é possível 
fazermos o que estamos a sonhar 
sozinhos, se há alguns problemas 
que notaram neste novo formato do 
festival, por favor, critiquem-nos, 
queremos elevar este festival e 
recebermos pessoas de toda a parte 
do mundo”, sublinhou.

 
Oportunidades para operadores 

turísticos
 
O lema escolhido para esta 

edição é “Turismo é Top, Festival é 
Tofo”. A frase sintetiza o objectivo de 
catapultar a cultura moçambicana, 
bem como de atrair novos 
investimentos para o turismo, um 
dos sectores que mais sofreu os 
efeitos da Covid-19.

Os operadores turísticos 
esperam que a iniciativa melhore 
o ambiente de negócio nos seus 
estabelecimentos hoteleiros, como 
também a economia da província, 
através do fluxo de turistas nacionais 
e estrangeiros que se espera que 
escalem os pontos turísticos desta 
que é conhecida como terra da boa 
gente.

Khelven Daurt veio à cidade de 
Inhambane participar da cerimónia 
do lançamento do festival, e sublinha 
estar com expectativas altas.

ʺEstou muito feliz e quero felicitar 
os promotores pela iniciativa, isso vai 
ajudar-nos a minimizar os problemas 
que estamos a enfrentar. Também 
iremos nos empenhar para oferecer 
serviços de qualidade aos nossos 
clientes”, disse, acrescentando que 
“o objectivo é fazermos com que o 
mesmo cliente volte sempre a escalar 
a nossa cidade e, especialmente, a 
praia de Tofo”.

O evento é promovido pela 
Câmara do Comércio, em parceria 
com Big Brother e Governo da 
província de Inhambane.  Vai durar 
cinco dias.
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Eis as notas apreendidas

Indivíduos apanhados com 5 milhões em notas 
falsas
Dois indivíduos, um de nacionalidade moçambicana e 
outro de nacionalidade zambiana, estão desde terça-
feira (26 de Outubro) a contas com o Serviço Nacional de 
Investigação Criminal (SERNIC), na Beira, após terem sido 
encontrados na posse de 5.950.000,00 de meticais em 
notas falsas, na zona do Maquinino.

Os implicados foram flagrados 
pelos operativos de investigação, 
momentos após desembarcarem 
de um autocarro, concretamente no 
terminal de transportes de passageiro 
de Chimoio.  

Dossier Económico apurou que os 
dois indiciados estão a ver o sol aos 
quadradinhos nos calabouços da 2ª e 
5ª Esquadras da Polícia da República 

de Moçambique, sendo que seus 
processos correm trâmites com vista a 
sua responsabilização.

Lurdes Cuchama, substituta do 
porta-voz do SERNIC em Sofala, 
ao pronunciar-se em torno desta 
detenção, descreveu a dupla como 
uma “quadrilha” que se dedica à 
falsificação de dinheiro.

Ela explicou que as notas falsas, 
de 500 e 1000 meticais, entraram no 
território nacional vindas de Tanzânia, 
através da fronteira com Cabo Delgado, 
onde permaneceram durante alguns 

NA CIDADE DA BEIRA

Texto: Faruk Alberto

dias. De seguida, passaram para 
Niassa, e mais tarde foram enviadas à 
Nampula, de onde foram transportadas 
num camião de longo curso.

Para o SERNIC, não há dúvidas de 
que se trata de crime organizado.

“O montante era supostamente para 
ser aplicado na compra de ouro junto 
de garimpeiros ilegais de Manica, e 
seguidamente, as notas poderiam 
igualmente circular na cidade da 
Beira”, afirmou. 

“Quando tomámos conhecimento de 
que o grupo se ia introduzir no país, 
fizemos diligências no sentido de os 
localizar, visto que era um caso que 
estávamos a seguir desde Fevereiro 
do corrente ano”, esclareceu.

Segundo a fonte, diligências 
continuam com vista a neutralizar 
outros integrantes do grupo para 
que possam, igualmente, ser 
responsabilizados.

Dinheiro será destruído
Questionada pelo nosso Jornal 

sobre o destino das notas falsas, 
respondeu que serão enviadas junto 
dos autos ao Ministério Público, assim 
como poderão passar pelo Banco de 
Moçambique para serem carimbadas 
como falsas e, de seguida, proceder-
se-á à destruição do dinheiro.

Lurdes Cuchama fez saber ainda 
que o indiciado de nacionalidade 
zambiana foi igualmente detido na 
posse de documentos falsos, que 
eram supostamente utilizados para a 
comercialização de pedras preciosas.

Entretanto, o moçambicano 
admitiu que levava notas porque teria 
como recompensa 500 mil meticais, 
tendo revelado que o montante ora 
apreendido pertence a um indivíduo 
tanzaniano cujo nome supostamente 
não conhece.

“Tudo iniciou quando vendi pedras 
preciosas ao tanzaniano, mas após 
ter pago o valor, algumas notas não 
estavam boas e tive que entrar em 
contacto com o mesmo para substituí-
las e, de seguida, convidou-me para 
trabalhar com ele”, explicou.

O indiciado precisou que foi o 
referido tanzaniano que enviou o 
montante à província de  Nampula, 
através de um automobilista.

“Daí que pedi o valor de deslocação 
e hospedagem ao tanzaniano e ele 
enviou-me, mas o dinheiro acabou 
assim que cheguei na cidade de 
Chimoio, onde encontrei o Jalo 
[zambiano], a quem conheço há 
bastante tempo no negócio de venda 
de pedras preciosas”, avançou.

 Prosseguindo, disse que solicitou 
ajuda ao Jalo para que se pudesse 
hospedar na cidade da Beira, mas 
à sua chegada à Maquinino, foram 
neutralizados.

O gambiano negou o seu 
envolvimento no caso, esclarecendo 
que não sabia  que o seu amigo 
moçambicano transportava dinheiro 
falso.

“Saía da Zâmbia para vender ouro, 
mas quando estava no autocarro para 
viajar para a Beira, encontrei Cambula, 
que é um amigo e fazíamos o negócio 
juntos há quatro anos. Resido no 
país há 14 anos. Não sei de nada. Só 
fiquei a saber de dinheiro falso quando 
estávamos na esquadra”, narrou, 
garantido que os seus documentos são 
verdadeiros.
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Zinérsio Sitoe - PNOSCMC

Adam Garley - waterAid

Sociedade Civil lamenta dificuldades de 
financiamento
Organizações da Sociedade Civil queixam-se de excesso 
de burocracia na repartição dos financiamentos para 
o combate às mudanças climáticas. A situação está a 
provocar sensação de exclusão no seio desse tipo de 
agremiações.

De acordo com Zinérsio Sitoe, 
oficial de Advocacia e Coordenação da 
Plataforma Nacional das Organizações da 
Sociedade Civil para Mudanças Climáticas 
(PNOSCMC), um dos obstáculos que a 
sociedade civil enfrenta prende-se com a 
falta de abertura para que, efectivamente, 
exerça o seu papel no que diz respeito ao 
combate às mudanças climáticas no país.

"O nosso espaço cívico anda de certa 
forma reduzido. Acredito que, havendo 
um pouco mais de vontade política, 
conseguiríamos ter o que se deseja. Se 
olharmos de forma holística e percebermos 
que todos são parte integrante deste 
processo, teremos sucesso naquilo que é 

a prevenção dos impactos negativos das 
mudanças climáticas", disse.

Sitoe não avança quanto dinheiro 
seria necessário para impulsionar as 
organizações que trabalham em matérias de 
mudanças climáticas, porém, sublinha que a 
plataforma de que faz parte opera na esfera 
da organização e coordenação.

"Somos uma organização de 
influenciadores de políticas, não somos 
implementadores directos. A nível das 
organizações, tem orçamentos", declarou. 
"Esta plataforma é mesmo para coordenar e 
articular. Temos parceiros como a WaterAid, 
temos o Consulado Britânico, entre outros 
que têm acreditado em nós e que vão 
nos apoiando naquilo que são as nossas 
intervenções de advocacia das políticas", 
acrescentou.

A fonte falava há dias, na cidade de 
Maputo, no âmbito da realização do 
workshop nacional sobre as mudanças 

PARA COMBATER MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Texto: Quelto Janeiro
Foto: Albino Mahumana

climáticas, rumo ao COP27 (Conferência 
das Nações Unidas sobre as Mudanças 
Climáticas – 2022), evento que se realiza 
no próximo mês de Novembro, em Sharm 
el-Sheikh, no Egipto. A COP27 é descrita 

como a COP de África, que mudará 
significativamente o futuro. Contará, 
também, por isso, com uma presença mais 
representativa de Moçambique.

"Iremos levar três organizações, 
nomeadamente de Tete, Nampula e 
Maputo, incluindo nós como plataforma", 
acrescentou.

 
 "Mudanças climáticas afectam a todos"
Para o director nacional da waterAid, 

Adam Garley, a problemática das mudanças 
climáticas afecta a todos e em todos os 
lugares, e os últimos eventos, a nível global, 
têm estado a mostrar que este é o tempo de 
agir proactivamente e pensar activamente 
nas gerações vindouras. Os governos 
mundiais, disse, devem implementar os 
protocolos e convenções adoptados e optar 
por caminhos mais sustentáveis e inclusivos.

A fonte frisou que o sector de Água, 
Saneamento e Higiene é dos que mais sofre 
com as mudanças climáticas, defendendo, 
por isso, que a inclusão do WASH na 
discussão sobre as alterações climáticas 
faz-se cada vez mais premente, “na medida 
em que assumimos que a crise climática é 
também uma crise hídrica”.

 “Mais do que nunca, questões como 
sustentabilidade, inclusão, mitigação e 
adaptação devem constar dos nossos 
pontos de discussão", rematou.

Garley salientou que o drama do 
fraco acesso à água potável, higiene e 
saneamento seguro, é uma preocupação 
para a organização que lidera. Por isso 
mesmo, a estratégia da instituição para os 
próximos cinco anos tem nas mudanças 
climáticas um dos seus pilares.
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Mesquita exige celeridade e qualidade

“Gostaríamos de ver obras 
resilientes e de qualidade em todas 
as regiões onde estamos a intervir, 
portanto, há que sermos sérios para 
não falhar com os nossos contratos”, 
lançou o repto o timoneiro das Obras 
Públicas, Habitação e Recursos 
Hídricos, numa mensagem claramente 
dirigida aos empreiteiros, uma classe 
sobre a qual recaem várias queixas 
ligadas à uma hipotética falta de 
seriedade.

Mesquita, que falava à margem da 
visita às obras de reabilitação do novo 
sistema de abastecimento integrado 
de água para os distritos de Dondo e 
Beira, disse que muitas obras estão 

paradas e algumas até abandonadas 
por empreiteiros, alguns dos quais 
identificáveis.

Debruçando-se especificamente 
sobre o sistema de abastecimento 
integrado de água, o governante 
referiu que a reabilitação ora em curso 
permitirá o incremento da capacidade 
de produção nominal de 50.000 
para 60.000 metros cúbicos por dia, 
aumento da eficiência do processo 
de tratamento de água, bem como da 
fiabilidade do sistema.

Carlos Mesquita avançou ainda que 
as obras consistem na construção de 
um novo reservatório, com capacidade 
para 5000 m³, uma nova estação 
de bombagem, ligando as condutas 
adutoras de Dingue-Dingue, assim 
como a reabilitação dos edifícios 
existentes, para além da instalação 

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

Sistema em reabilitação

NAS OBRAS DO ESTADO

O ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos 
Hídricos, Carlos Mesquita, disse na última quarta-feira 
(25 de Outubro), em Mutua, distrito de Dondo, que quer 
celeridade e qualidade nas obras do Estado. Mesquita está 
preocupado com o incumprimento dos prazos por parte 
dos empreiteiros em Sofala.

Texto: Faruk Alberto, Beira

de quatro novos grupos de bombas, 
filtros automáticos e submersíveis.

Pressão crescente
O dirigente fez saber, mais adiante, 

que a população moçambicana 
cresce a uma média anual 
de 2,3%, o que coloca 
pressão sobre os serviços de 
abastecimento, impondo que 
esforços sejam feitos para a 
disponibilização de quantidades 
cada vez maiores de água. 
Na mesma senda, cresce a 
demanda por parte dos sectores 
agrícola e industrial.

 Reconheceu que, de maneira 
geral, persistem desigualdades 
flagrantes nos serviços de 
abastecimento de água entre as 
pessoas que vivem nas zonas 
rurais e as que vivem nas zonas 
urbanas, mas os problemas não  
ficam por aí.

“Também constitui um grande 
desafio a ocorrência frequente 
de desastres naturais, que são 
exacerbados pelas alterações 
climáticas, que constituem 
ameaça à disponibilidade 
e à qualidade dos recursos 
hídricos no país, afectando 
milhões de moçambicanos. As 
crianças estão mais em risco, 
devido às más condições de 
água saneamento e higiene 
em alguns momentos”, anotou 
Mesquita.
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Governo lança 4 empresas regionais de água

Segundo apurou o Dossier Económico, 
trata-se das Empresas Regionais de 
Águas do Centro, Sul, Norte e da Região 
Metropolitana de Maputo. A cerimónia 
oficial de lançamento ocorreu na cidade 
da Beira e foi orientada pelo ministro do 
pelouro, Carlos Mesquita.

Na ocasião, foram assinados contratos 
de cessão de exploração dos sistemas 
de abastecimento de água entre o 
Fundo de Investimento e Património do 
Abastecimento de Água (FIPAG) e as 
Sociedades Comerciais Regionais de Água.  

O dirigente fez saber que esta reforma 
é fundamental para a empresarialização 

do sector, assente nas melhores práticas 
internacionais do fornecimento de água, 
o que conduzirá à melhoria na prestação 
do serviço e à atracção de financiamentos 
para expansão dos sistemas, visando o 
alcance da cobertura universal.

Nesta vertente, Carlos Mesquita 
explicou que, quando se fala da separação 
de funções, está-se a dizer que o FIPAG vai 
concentrar o seu papel na mobilização de 
investimentos, implementação de projectos 
e supervisão dos operadores.

Já as empresas regionais de água terão 
a sua acção centrada na exploração dos 
sistemas, com vista a melhoria dos serviços 
por via de contractos de gestão delegada, 
disse o ministro, frisando que este “arranjo” 
tem vindo a ser  implementado no sistema 
de Maputo desde 1999.

Momento da assinatura do acordo

PARA MELHORAR QUALIDADE DOS SERVIÇOS

O Governo, através do Ministério  das Obras Públicas, 
Habitação e Recursos  Hídricos,  lançou esta semana, em 
Sofala, quatro Sociedades Comerciais Regionais de Água, 
visando melhorar a qualidade e eficiência dos serviços, e, 
igualmente, dar oportunidade ao sector privado para se 
envolver no abastecimento do precioso líquido no país.

Texto: Faruk Alberto, Beira

 Mesquita quer “gestão estratégica”
Mesquita desafiou as  lideranças 

destas empresas a optarem por uma 
gestão  estratégica de negócio, sem 
esquecer o cariz social da  água, tendo em 
conta que a maior parte da população  é 
carenciada. Segundo o ministro, tal só é 
possível com uma correcta abordagem de 
desenvolvimento do capital humano, em 
que a meritocracia e empoderamento dos 
quadros devem prevalecer.

“Queremos também dizer que, com 
a criação destas sociedades, haverá 
mudanças profundas do lado do  FIPAG. 
Esta empresa deve fazer uma reforma 
interna de modo a adequar-se às 
novas funções, uma vez que deixará 
de fazer gestão directa dos sistemas de 
abastecimento de água”, apontou.

“Encoraja-nos constatar que, nos últimos 
tempos, tem-se registado aproximação de 
vários parceiros, o que é um  indicador 
de que estamos no caminho certo e 
que  vamos cumprir com os nossos 
compromissos”, anotou, reiterando que 
a prioridade do  Governo é consolidar 
e expandir os sistemas de forma a se 
alcançar a cobertura universal com 

serviços  inclusivos, sustentáveis e com 
infra-estruturas resilientes às mudanças 
climáticas.

De acordo com Carlos Mesquita, 
este objectivo só será alcançado com o 
empenho, dedicação e profissionalismo dos 
quadros  moçambicanos e das autoridades 
a todos os níveis, nomeadamente  central, 
provincial, autárquico e comunitário.

O Desafio da especialização
 Mesquita quer que as empresas 

regionais se especializem e tenham 
indicadores de desempenho que traduzam 
um serviço de padrão internacional alto, 
com enfoque especial na redução de 
perdas, eficiência energética, gestão de 
manutenção preventiva e modernização 
dos  processos e equipamentos com recurso 
às novas tecnologias de atendimento aos 
consumidores.

“Para o efeito, é necessário potenciar e 
desenvolver o capital humano, promover a 
inovação, fazer parcerias inteligentes para 
o aumento da produtividade e rentabilidade, 
assim como expandir os serviços com 
qualidade para todos os clientes, incluindo 
a população de baixa renda”, adiantou.

“O FIPAG, para que se transforme 
verdadeiramente num fundo de 
investimento com capacidade para atrair 
os financiamentos necessários para o 
nosso ambicioso programa urbano de  
abastecimento de água, deve desenvolver 
competências e relações profícuas com  
investidores públicos e privados e honrar 
com o serviço da dívida”, vincou.

O dirigente também quer que o FIPAG 
aumente  a celeridade na execução dos 
projectos e assegure a expansão de 
infra-estruturas resilientes às  mudanças 
climáticas, em parceria com os municípios.

“Na qualidade de cedente, deve ser 
rigoroso na monitoria dos contratos com 
as  Empresas Regionais de Água e 
promover a  participação dos privados, em 
particular o sector privado nacional, nas 
parcerias público-privadas”, finalizou Carlos 
Mesquita.

Entretanto, o representante dos 
parceiros, Jaime Palalane,  avançou que 
esta estruturação permitirá ao FIPAG  
focar-se melhor na planificação e gestão do 
investimento para o sector de água urbana 
a nível nacional, assim como contratar 
e delegar a operação dos sistemas de 
prestação de serviços às quatro empresas 
regionais recentemente criadas.

“O sector privado poderá colaborar 
na prestação de serviços e investir até 
49 por cento no capital destas empresas 
regionais. Estamos ao lado do FIPAG, 
bem como das empresas recém-criadas 
para que o seu trabalho seja de sucesso, 
com o objectivo último de prestar um 
serviço sustentável e de qualidade a toda 
a população moçambicana, de modo a 
melhorar as suas condições de vida”, 
relatou.
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BVM reforça laços com congéneres de Angola 
e Cabo Verde

Walter Pacheco (Presidente da 
Comissão Executiva da Bolsa de Dívidas 
e Valores de Angola - BODIVA), Miguel 
Monteiro (Presidente da Bolsa de Valores 
de Cabo Verde) e Salim Valá aproveitaram 
o 24º aniversário da BVM para voltar a dar 
vida a uma parceria antiga e que estava, 
até então, esquecida.

É que, de acordo com Miguel Monteiro, 
o memorando rubricado esta quinta-
feira, numa das estâncias hoteleiras da 

capital moçambicana, mostra o retomar 
das relações entre as três instituições, 
na sequência de um protocolo assinado 
na Ilha do Sal (Cabo Verde), em Julho de 
2018.

Na sua intervenção, Monteiro lembrou 
que, já nessa altura, apontava-se para a 
necessidade de diversificação de fontes 
de financiamento, internacionalização de 
mercados capitais e estabelecimento de 
parcerias. São precisamente estes alguns 
dos propósitos do mais recente acordo, 
que, de acordo com o chefe da Bolsa 
de Cabo Verde, “aprofundam as nossas 
relações de amizade”.

 Acordo reaproxima as bolsas dos três países

Max Tonela, ministro da Economia e Finanças

AOS 24 ANOS DE EXISTÊNCIA

Em 1997, o então Ministério do Plano e Finanças, hoje 
Ministério da Economia e Finanças (MEF), lançava as 
primeiras bases para a criação da Bolsa de Valores de 
Moçambique (BVM). De lá até esta parte, passam 24 
anos, um marco celebrado com pompa e circunstância, 
na quinta-feira (27 de Outubro), através da realização da 
Conferência Internacional Sobre Mercados de Capitais e 
Bolsa de Valores. Um dos momentos mais altos do evento, 
que teve lugar na cidade de Maputo, foi a assinatura de 
um memorando de entendimento entre a BVM e as suas 
congéneres de Angola e Cabo Verde.

Texto: Amad Canda

O presidente da BODIVA também 
enalteceu os laços de cooperação e 

amizade entre as bolsas dos três 
países, por sinal, membros dos 
PALOP. Walter Pacheco elogiou 
a BVM, sublinhando ser “um 
exemplo” para as bolsas mais 
novas, como é o caso da que 
lidera.

“A BODIVA começa a operar 
em 2015. Começámos com a 
dívida pública, e este ano abrimos 
o mercado accionista, com duas 
empresas. Angola está a passar 
por um momento de transição de 
economia centralizada do Estado 
para uma economia centralizada 
do sector privado”, declarou.

 
BVM procura consolidação
Parcerias internacionais 

constituem uma das formas de 
consolidar a BVM, uma instituição 
que, de acordo com Salim Valá, 
continua a ter uma estrutura 
reduzida, contando actualmente 
com uma capitalização bolsista de 
20.5% e 11 empresas, uma das 
quais a Tropigalia SA, que está a 
vender parte das suas acções por 
via da bolsa.

O Presidente do Conselho de 
Administração da BVM está ciente 
de que, apesar do crescimento 
“significativo” do volume de 
negócios e do número de títulos, a 

instituição “ainda é de pequena dimensão”, 
o que constitui uma motivação para 
trabalhar no sentido de alcançar “outros 
patamares”.

Valá reafirmou a ambição de chegar a 
30 empresas cotadas até 2026 e de elevar 
a capitalização bolsista a 35%, igualando 
a capitalização dos países da África 
Subsahariana. O caminho é marcado 
por dificuldades, entre elas a Covid-19, o 
conflito no leste europeu (entre a Rússia e a 
Ucrânia), “que abala todos os fundamentos 
da economia global”, e as taxas de juros 
crescentes. Ainda assim, o responsável 
diz-se satisfeito “com a reacção que as 
empresas e investidores moçambicanos 
estão a ter”.

 
Valá reconhece papel do MEF e BM
O PCA da BVM quis aproveitar a 

Conferência Internacional Sobre Mercado 
de Capitais e Bolsa de Valores para 
reconhecer, publicamente, instituições que 
contribuíram para a criação e crescimento 
da BVM. Começou pelo Ministério da 
Economia e Finanças, destacando os seus 
timoneiros desde a fundação da bolsa 
até esta parte, designadamente Tomás 
Salomão, Luísa Diogo, Manuel Chang, 
Adriano Maleiane e Max Tonela.

“O Ministério que tutela a BVM 
(MEF) tem um papel vital na orientação 
estratégica da instituição”, destacou.

Seguidamente, exaltou o Banco de 
Moçambique, instituição supervisora e 
reguladora do mercado de capitais, nas 
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pessoas dos ex-governadores Adriano 
Maleiane e Ernesto Gove, e do actual 
timoneiro, Rogério Zandamela.

Por último, reconheceu os méritos de 
Jossub Normad (criador da bolsa) e de 
Anabela Chambuca, que liderou a BVM 
durante pouco mais de três anos.

Para a BVM, os 24 anos são uma 
oportunidade para “reflectir sobre o que 
fizemos, os logros, mas também os 
percalços, radiografar a situação actual da 
bolsa e perspectivar o futuro. Porque tudo 
o que fizemos como BVM foi com uma 
multiplicidade de actores do ecossistema 
do mercado de capitais, essa reflexão 
devia ser feita convosco, assim achamos”.

A trajectória da BVM está igualmente 
descrita no livro “Bolsa de Valores: 1997-
2022 edificando um mercado de capitais 
sustentável”, lançado na ocasião. A 
obra foi elaborada por quadros da BVM, 
com coordenação geral de João Pedro 
Rodrigues e serve também como um 
instrumento de educação financeira.

 Max Tonela satisfeito
 A Conferência Internacional Sobre 

Mercado de Capitais e Bolsas de Valores, 
que decorreu sob o lema “Por um Mercado 
de Capitais Sustentável”, foi oficialmente 
aberta pelo ministro da Economia e 
Finanças, Max Tonela. No seu discurso, o 
governante enalteceu o percurso de mais 
de duas décadas do mercado bolsista em 
Moçambique.

Destacou o processo de estruturação, 
que disse ter sido “um passo fundamental” 
tomado pelo Governo para dinamizar todo 
o sistema financeiro moçambicano.

“Houve muito trabalho e notamos 
com satisfação que a BVM tem vindo 
a desempenhar com distinção as 
funções que lhe foram conferidas, sendo 
notório, por exemplo, o incremento da 
capitalização bolsista, que tem vindo a dar 
mais visibilidade à instituição. É cada dia 
mais evidente a contribuição positiva dos 
mercados de capital, em particular das 

Centenas de convidados participaram do evento

Agostinho Vuma, presidente da CTA
bolsas de valor, para o desenvolvimento 
económico a nível global, sobretudo com a 
sua capacidade de apresentar uma gama 
variada de financiamentos às empresas e 
à economia”, congratulou Max Tonela.

O homem forte das Finanças não deixou 
de fazer menção às acções do Executivo 
visando promover múltiplas formas de 
financiamento à economia. Referiu-se 

especificamente à criação de um fundo 
de garantia mutuária para as Pequenas 
e Médias Empresas (PME), no âmbito 
do Pacote de Medidas para Aceleração 
Económica. Este fundo estará, segundo 
Tonela, disponível no próximo ano.

“A nossa perspectiva é continuar 
a trabalhar para fortalecer o papel do 
mercado de capitais, em particular da 
Bolsa de Valores, como uma plataforma 
importante para promover o financiamento, 
para apoiar a criação de riqueza, e, por 
esta via, mais emprego e mais renda”, 
concluiu.

 
Vuma saúda remoção de 

constrangimentos
Entre os ilustres convidados à 

Conferência, esteve o presidente 
da Confederação das Associações 
Económicas de Moçambique (CTA). 
Agostinho Vuma começou por reconhecer 
que as empresas moçambicanas, assim 
como as de Angola e Cabo Verde, ainda 
têm “muitas dificuldades” para acederem ao 
financiamento, e apontou as razões.

“Para o caso de Moçambique, 
por exemplo, este cenário deve-se 
essencialmente ao nível da estruturação 
do negócio das nossas PMEs e à falta de 
informação sobre os mercados de capitais”.

Mais adiante, elogiou a BVM pelo seu 
“esforço abnegado” na criação de soluções 
para a minimização dos constrangimentos 
que limitam a adesão das PMEs aos 
mercados de capitais. Um dos passos 
dados nesse sentido, e que mereceu 
menção de Vuma, foi a criação do terceiro 
mercado. “Um dos impactos visíveis é que, 
pelo menos, duas startups conseguiram 
financiamento alternativo na ordem dos 500 
milhões de meticais, que certamente, por 
via da banca tradicional, seria mais difícil 
e, se calhar, com limitações abaixo desta 
cifra”, referiu.



14 Outubro de 2022

 ECONOMICAMENTE FALANDO

OPINIÃO

A Covid-19 e a guerra entre 
a Rússia e a Ucrânia apenas 
colocam em evidência um 
problema antes diagnosticado, 
e que faz com que, mesmo com 
as inúmeras iniciativas, tais como 
programas de desenvolvimento 
e estratégias sectoriais de vária 
ordem, estejamos ainda longe de 
vê-lo resolvido. 

Veja-se que Moçambique 
está demasiado vulnerável aos 
choques externos devido à (1) 
dependência das importações, 
aliada aos problemas nas cadeias 
de valor importantes, e ao (2) 
domínio de capitais estrangeiros 
em diferentes sectores produtivos, 
que resulta na diluição do impacto 
a nível local, tornando-o ínfimo.

Embora estes sejam os efeitos 
naturais da globalização, um 
processo do qual não se pode ficar 
à margem, é necessário evitar a 
perpetuação da dependência. Por 
conseguinte, Moçambique deve 
investir nos seus pontos fortes, que 
vão para além do gás e petróleo, 
que são o foco do momento e são 
de extrema relevância. Há que 
impulsionar a agricultura, tomando 
vantagem da extensa terra arável, 
localização geográfica privilegiada 
e abundância de recursos como 
água e energia. Só fomentando 
a produção interna, teremos um 
incremento nas exportações e 
na actividade económica do país 
como um todo, resultando em 
mais postos de emprego.

Neste momento, temos uma 
agricultura rudimentar, focada na 
sobrevivência da maioria de dois 
terços dos moçambicanos pobres 
que vivem nas zonas rurais. 
Alguns, é certo, envidam esforços 
para transformar a agricultura 
de subsistência em comercial, 
de forma a aproveitarem a 
oportunidade de alimentar 
variadas cadeias de valor agrícola, 
que recebem investimentos 
geralmente de capital estrangeiro 
e, por sua vez, alimentam 

mercados internacionais como o 
resto de África, Europa e Ásia. 

Este fenómeno alastra-se para 
outros sectores, como o exemplo 
da construção civil, que é dominada 
por capitais Português e chinês; 
do comércio transfronteiriços, 
que depende consideravelmente 
de importações da China, África 
do Sul entre outros pontos; do 
financeiro/bancário (um dos mais 
lucrativos da economia nacional), 
em que predominam capitais 
portugueses e sul-africanos; 
e do sector turístico, em que 
é predominante o capital Sul-
africano. 

É raro ver Moçambicanos a 
liderarem iniciativas posicionadas 
em estágios mais avançados 
das cadeias de valor, como 
processamento e exportação, 
principalmente nos sectores 
agrícola e de recursos naturais. 
Por exemplo, e voltando ao 
sector agrícola, estima-se que os 
pequenos produtores que praticam 
a agricultura de subsistência 
familiar sejam responsáveis por 
cerca de 97% da produção do arroz, 
enquanto que o remanescente 
corresponde à produção 
comercial, concentrando-se em 
zonas específicas dos regadios.

O impacto disso é que os 
ganhos do valor acrescentado, 
decorrentes do processamento 
destes produtos, raramente ficam 
em Moçambique. Quase não 
se verifica o reinvestimento dos 
lucros em Moçambique, ou seja, 
este capital acaba repatriado 
para os países de origem dos 
investidores, após cumprirem as 
suas obrigações fiscais. 

Podemos enumerar, na nossa 
argumentação, a geração de 
emprego para os moçambicanos 
e as oportunidades de 
desenvolvimento do conteúdo 
local para as Micro, Pequenas 
e Médias Empresas, mas 
rapidamente também verificamos 
que o seu impacto não tem sido 

o desejado. Portanto, antes, 
deveríamos assegurar que estes 
postos  de empregos oferecessem 
as condições e remunerações 
necessárias para as pessoas 
saírem dos níveis extremos de 
pobreza, que o conhecimento 
é transferido, aumentando a 
capacidade do capital humano 
local, também a nível das PMEs, 
para que estas possam aproveitar 
as oportunidades de negócio 
com as multinacionais, que têm 
maior capacidade de investir em 
negócios de grande porte.

No sector turístico, é como se 
o potencial dos mais de 2000km 
de costa estivesse a passar ao 
lado dos cidadãos locais, dada a 
predominância de investimentos 
de capital estrangeiro. Esta 
situação pode ser causada pela 
limitada capacidade do capital 
humano que temos e também pelas 
limitações de acesso aos recursos 
de que os moçambicanos precisam 
para investir, principalmente em 
oportunidades de negócios que 
carecem de somas elevadas como 
investimento inicial. O capital 
humano moçambicano abunda 
no sector informal do comércio à 
retalho.

Contudo, as informações 
contradizem-se. Por um lado, 
estas apontam que a maioria 
das famílias em Moçambique 
enfrenta actualmente, em 2022, 
insegurança alimentar aguda – 

são famílias com quase nenhum 
recurso para comprar alimento 
e têm que procurar formas de 
sobrevivência. Por outro lado, é 
possível acompanhar anúncios 
de investimentos de milhões 
no agronegócio que levantam 
expectativas sobre a melhoria da 
situação da segurança alimentar 
das famílias. Aliado a isso, também 
foi recentemente anunciado 
que no, que diz ao Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH), 
Moçambique situa-se entre os 10 
piores países do mundo. Por fim, 
a desaceleração da economia, 
decorrente dos efeitos negativos 
da Covid-19, pode não estar 
a afectar muito negativamente 
as multinacionais, como, por 
exemplo, o sector financeiro, que já 
verifica alguma recuperação pós-
pandemia, quando comparado 
com as MPMEs a nível local.

Na agricultura, precisamos de 
eliminar a situação de insegurança 
alimentar através de práticas e 
políticas sustentáveis, da inclusão 
e incentivos para aumentar a 
participação de moçambicanos em 
diferentes estágios de importantes 
cadeias de valor, gerando maior 
rendimento para as famílias e, 
ao mesmo tempo, melhorar a 
nossa competitividade numa era 
globalizada. Isto permitirá que a 
substituição das importações e 
redução da vulnerabilidade do 
país tornem-se efectivas. 

Inclusão como chave 
de desenvolvimento
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Texto: Faruk Alberto, Beira

Adriano Maleiane, primeiro-ministro

Fraco desembolso de fundos atrasa projectos
O Primeiro-Ministro da República de Moçambique, Adriano 
Maleiane, considera que a morosidade na execução 
dos projectos de reconstrução pós-ciclones deve-se à 
pouca flexibilidade e multiplicidade dos procedimentos 
administrativos para o desembolso dos fundos por parte 
dos financiadores, assim como à deficiente articulação 
e coordenação entre os diversos intervenientes neste 
processo, nomeadamente o Governo, comunidades, 
sector privado e parceiros.

Maleiane fez este pronunciamento na 
quinta-feira, 27 de Outubro, na cidade da 
Beira, no final da reunião de avaliação do 
Programa de Reconstrução Pós-Ciclones 
(PREPOC), que foi criado depois da 
passagem de uma série de ciclones nas 
zonas Centro e Norte do país.

“Para ultrapassar estes e outros 
desafios, por exemplo, a nível de 
implementação, temos que adoptar 

mecanismos que nos permitam reduzir 
a duração dos ciclos de execução dos 
projectos, tendo em conta o carácter 
de emergência das actividades de 
recuperação e reconstrução pós-ciclones. 
Devemos, igualmente, continuar a 
aprimorar os mecanismos de coordenação 
e articulação entre as diferentes entidades 
que participam das diversas fases do 
processo de implementação do programa 
de reconstrução pós-ciclones”, referiu.

O dirigente precisou que, ao nível de 
políticas, deve-se privilegiar a abordagem 
de complementaridade entre as acções 

RECONSTRUÇÃO PÓS-CICLONES

de redução de riscos de desastres e 
as de reconstrução de infra-estruturas 
resilientes e de adaptação às mudanças 
climáticas.

“É imperioso que se continue a 
aprimorar os mecanismos que permitam 
fortalecer a ligação entre a recuperação 
social e as questões de género, inclusão 
social e ambiente”, anotou.

 Estas acções devem ser 
acompanhadas pela mobilização de 
mais fundos para implementação de 
programas e projectos que asseguram 
uma maior adaptação e resiliência, assim 
como a gestão de riscos de desastres.

O Primeiro-Ministro disse que, das 
várias intervenções que acompanhou 
durante a reunião, foi visível a 
convergência de posicionamentos em 
relação à necessidade de se continuar 
a envidar esforços para assegurar 
a implementação de acções que 
concorram para acelerar a reconstrução 
e recuperação do tecido humano e das 
infra-estruturas afectadas pelos ciclones 
Idai e Kenneth.

Para Maleiane, essa convergência de 

posicionamentos vai ao encontro com os 
compromissos que o Governo e parceiros 
assumiram na Conferência Internacional 
de Doadores, realizada nos dias 31 de 
Maio e 1 de Junho de 2019.

Lembrou que, na referida reunião, 
dirigida pelo Chefe de Estado, 
Filipe Jacinto Nyusi, foi assumido o 
compromisso de mobilizar recursos 
financeiros e materiais para reconstruir 
as várias infra-estruturas sociais e 
económicas destruídas, tais como casas, 
escolas, unidades sanitárias, sistemas de 
abastecimento de água e saneamento, 
estradas, pontes, mercados, postes de 
energia, lojas, entre outras.

Olhando para o passado e para o 
presente, o coordenador do Executivo 
entende que houve progressos na 
implementação dos compromissos 
assumidos em Junho de 2019.

“A título de exemplo, foram adoptados 
modelos de reassentamento virados para 
o desenvolvimento, ou seja, locais infra-
estruturados com serviços sociais básicos, 
o que incentiva as pessoas a viverem em 
zonas seguras. Regista-se ainda uma 
rápida recuperação da produção agrícola 
e pesqueira, o que está a concorrer para a 
disponibilidade de produtos alimentares e 
redução de bolsas de fome”, referiu.

Adriano Maleiane agradeceu a todos 
os parceiros nacionais e internacionais 
por se terem juntado aos esforços 
do Governo para a materialização do 
programa de reconstrução das áreas 
afectadas pelos ciclones Idai e Kenneth.

“Renovamos o nosso apelo para 
continuarmos a unir esforços na 
mobilização de mais recursos que 
irão permitir acelerar o processo de 
reconstrução de infra-estruturas públicas 
e privadas, assim como a recuperação do 
tecido social e empresarial”.

Ainda ontem, o Primeiro-Ministro visitou 
as obras de reconstrução da Assembleia 
Provincial de Sofala.

 
Aplicados mais de USD 500 milhões

Pelo menos 517.8 milhões de dólares, o 
correspondente a 38%, já foram aplicados 
no Programa de Reconstrução Pós-
Ciclones (PREPOC), nas províncias das 
regiões Centro e Norte de Moçambique, 
de um total de 1.2 mil milhões de dólares 
até então disponibilizados pelos parceiros.

O facto foi anunciado pelo ministro das 
Obras Públicas, Habitação e Recursos 
Hídricos, Carlos Mesquita, durante a 
reunião de balanço dos três anos após a 
passagem daqueles fenómenos naturais.

Mesquita revelou que, na Conferência 
Internacional de Doadores, o país deu 
nota de que necessitava de 3.2 mil 
milhões de dólares, pelo que continua 
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com um défice na ordem de 2 mil milhões 
de dólares.

Disse que, do valor alocado, há um 
remanescente de 681.11 milhões, sendo 
que parte dos recursos foram alocados 
para reconstruir as várias infra-estruturas 
sociais e económicas destruídas.

 Parceiros satisfeitos
Os representantes da União Europeia 

(EU) e do Banco Mundial (BM), Luís Mateus 
e Xavier Chavana, respectivamente, 
expressaram satisfação com o avanço 
e os resultados dos projectos em 
curso, enquadrados em três pilares, 
nomeadamente a recuperação dos 
meios de subsistência e empoderamento 
económico das mulheres, a reabilitação 
de infra-estruturas públicas, comunitárias 
e habitacionais, e o fortalecimento das 
capacidades de acção e resposta do 
Governo, em particular do Gabinete de 
Recuperação Pós-Ciclones (GREPOC).

Já o representante do Banco Africano 
de Desenvolvimento (BAD), César Tique, 
disse que, no âmbito do programa de 
emergência para a recuperação pós-
ciclones, a sua instituição disponibilizou 
46 milhões de dólares. Explicou que, 
sendo Moçambique um país propenso a 
eventos climáticos, a sua organização está 
a preparar um pacote de financiamento 
para responder a possíveis desastres na 
actual época chuvosa e ciclónica.

Por sua vez, a representante do 
PNUD, Narjes Sadaue, prometeu 
empenho na procura de soluções para o 
futuro resiliente de Moçambique em face 
das constantes ameaças causadas pelas 
mudanças climáticas. Doadores dos fundos de ajuda às vítimas do Idai e Kenneth

Tamanho Institucional / 
Individual IVA

Orelha da Página 1200.00 Incluso

Orelha da Última 1000.00 Incluso

Rodapé Primeiro 8,000.00 Incluso

Rodapé Último 6,500.00 Incluso

Rodapé Interno 4,800.00 Incluso

1/4 Página 15,000.00 Incluso

1/2 Página 20,000.00 A incluir

Página Inteira 25,000.00 A incluir

Tamanho Institucional / 
Individual IVA

Orelha da Página 900.00 Incluso

Orelha da Última 700.00 Incluso

Rodapé Primeiro 4,000.00 Incluso

Rodapé Último 2,800.00 Incluso

Rodapé Interno 1,700.00 Incluso

1/4 Página 6,000.00 Incluso

1/2 Página 10,000.00 Incluso

Página Inteira 21,000.00 Incluso

NACIONAL
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Margarida Talapa monitora actividades do 
sector

EM NIASSA

A ministra do Trabalho e Segurança Social, Margarida 
Adamugi Talapa, está, desde terça-feira, 25 de Outubro, 
em visita de trabalho na província de Niassa, no quadro 
do acompanhamento do grau de implementação das 
actividades inseridas no Plano Económico e Social (PES) 
do seu sector, referente ao ano de 2022.

Em construção edifício do INSS
Foi lançada esta quarta-feira,  26 de Outubro, na vila 
de Metangula, distrito de Lago, a primeira pedra para a 
construção do edifício da delegação distrital do INSS, 
no âmbito da expansão territorial dos serviços da 
Segurança Social.

Em Niassa, Margarida Talapa 
escalou, para além da cidade capital 
provincial, Lichinga, o distrito de 
Lago, onde, na vila sede, Metangula, 
procedeu, na última quarta-feira, com 
o lançamento da primeira pedra para 
a construção da delegação distrital do 
Instituto Nacional de Segurança Social 
(INSS).

 Na cidade de Lichinga, a ministra do 
Trabalho e Segurança Social, para além 
de reunir com o seu sector, manteve 

Com um custo que ronda os 
20 milhões de meticais, o futuro 
edifício será entregue dentro de 
dez meses e poderá servir, não 
apenas aos utentes do Lago, como 
também os do distrito vizinho de 
Sanga.

 O acto, presidido pela Ministra 
do Trabalho e Segurança Social, 
Margarida Adamugi Talapa, contou 
com a presença da Governadora do 
Niassa, Elina Judite Massengele, 
da Presidente da Autarquia de 
Metangula, Sara Mustafa, entre 
outras individualidades.

 Ainda no âmbito da visita ao 

Margarida Talapa

Margarida Talapa presidiu a cerimónia

NO DISTRITO DE LAGO

Texto: Cortesia

Texto: Cortesia

encontro com os parceiros sociais, 
nomeadamente os representes da 
Organização dos Trabalhadores 
de Moçambique – Central Sindical 
(OTM - CS) e da Confederação dos 
Sindicatos Independentes e Livres 
de Moçambique (CONSILMO), 
bem como o Conselho Empresarial 
Provincial (CEP), no âmbito da 
promoção do diálogo social.

 Ainda em Lichinga, a governante 
efectuou uma visita à empresa 
KEMA, que opera naquela província, 
concretamente no ramo da indústria 
florestal.

distrito do Lago, a Ministra do 
Trabalho e Segurança Social 
procedeu à entrega de kits 
contendo diverso material, como 
congeladores, malas frigoríficas, 
máquinas de costura e redes de 
pesca, aos Trabalhadores por 
Conta Própria (TCP), organizados 
em associações, com o objectivo 
de ajudá-los a reforçar a sua 
capacidade produtiva e aumentar 
a renda, que constitui a sua fonte 
para o pagamento de contribuições 
à Segurança Social.

 À margem da cerimónia, a 
governante visitou um pensionista 
do INSS, a quem ofereceu uma 
cadeira de rodas e uma cesta 
básica.

INSS
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DOSSIER DE MARCAS

Texto e foto: Quelto Janeiro

O mercado do café tem vindo a ganhar espaço em 
Moçambique, com vários intervenientes a se juntarem ao 
sector, desde produtores aos importadores, passando 
pelos torrificadores. Apesar disso, os últimos anos 
foram marcados pela redução dos níveis de importação 
do produto, por conta da pandemia da Covid-19, revela 
Michael Sande, gerente da marca Café Sol.

Café: negócio tão desafiador quanto lucrativo

Michael Sande – Café Sol

De acordo com o gestor, o café é 
uma cultura de rendimento bastante 
valorizada no mercado e o seu consumo 
tem estado a crescer nos últimos anos. 
O ímpeto foi, no entanto, travado pela 
pandemia da Covid-19, que ditou a 
redução da procura.

 O facto é que vários estabelecimentos 
nos quais o produto é habitualmente 
consumido – restaurantes, sobretudo 
– estiveram fechados nos momentos 
mais críticos da pandemia.

Segundo explicou, antes da 

Covid-19, era possível importar 16 
toneladas de café não torrado, mas este 
número veio a baixar para 7 por conta 
das restrições.

Mesmo diante das adversidades, os 
intervenientes do sector não desistem, 
até porque reconhecem que o café 
é uma “cultura rentável”, porém, de 
muitos desafios.

Depois do sufoco, o ambiente tem 
estado a melhorar, mas Michael Sande 
entende que ainda não é tempo de se 
considerar que “está bom” (o ambiente), 
“porque a maior parte dos clientes não 
está a conseguir pagar as dívidas que 
tem para connosco”.

Em busca de parcerias
 
A Café Sol vem trabalhando 

arduamente no sentido de fazer 
crescer seu volume de negócios. 
Recentemente, esteve na FACIM, 
evento no qual teve a oportunidade de 
interagir com vários actores.

“Estamos à espera do feedback por 
parte deles sobre até que ponto eles 
estão abertos a trabalhar connosco”, 
adiantou.

A empresa dedica-se ao café 100% 
arábica e, do momento, está a trabalhar 
com um programa da União Europeia, 
denominado Promove.

Mercado muito concorrido
Segundo a fonte, o mercado do café 

é muito concorrido nos últimos tempos. 
A pressão começa exactamente 
quando outras empresas lançam seus 
próprios “cafés” nos supermercados. 
“A vantagem deles é de serem 
produtores, fazem torra sozinhos e 
vendem e nós não. Apenas compramos 
noutros países, e torramos cá”, disse, 
acrescentando que, “para nós, que 
somos apenas os torrificadores de 
café, fica um desafio conseguir um grau 
desejado a um preço para vender”.

Neste momento, a empresa estuda 
mecanismos de como adquirir o café 
nacional e conta com apoio da Bolsa de 
Valores.

A compra do café em grão é feita 
mediante a reserva com os produtores. 
“O preço do café varia de ano para 
ano. Nos últimos anos, o custo do café 
não torrificado subiu em mais 20%. 
Naturalmente reduziu o volume de venda 
a 40%, ou seja, não conseguíamos fazer 
a metade do desejado”, explicou.

O preço do café varia de 
ano para ano. Nos últimos 
anos, o custo do café não 
torrificado subiu em mais 20%. 
Naturalmente, reduziu o volume 
de venda a 40%, ou seja, não 
conseguíamos fazer a metade 
do desejado”

“
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Os Estados Unidos da América (EUA) têm planos para 
investir na energia nuclear e conseguir a independência 
energética do petróleo através de 300 novos reactores de 
última geração, mas têm um problema em mãos: a maior 
parte do urânio enriquecido é proveniente da Rússia, 
sendo que é uma empresa estatal que controla quase 
metade da produção.

Fábrica russa de urânio poupada 
das sanções

De acordo com o El Confidencial, 
que cita o site Oil Price, os EUA 
não podem ambicionar pôr fim a 
uma dependência e ficar, ao mesmo 
tempo, refém de outra potência, 
principalmente a Rússia, e de outro 
combustível. Porém, há ainda outra 
questão, já que a China pode também 
se ter posicionado para se transformar 
na primeira potência de produção de 
urânio.

A dependência que os EUA têm do 
urânio enriquecido, produzido pela 
Rússia, é tal que a empresa que o 
produz, a Rosatom, nem sequer é 

alvo de sanções. Ao contrário da 
maioria das empresas energéticas 
russas, que depois da invasão 
foram sancionadas pelo ocidente, o 
urânio russo foi deixado de fora pela 
necessidade que EUA e Europa têm.

O jornal espanhol recorda que, 
no momento em que as sanções 
começaram a ser implementadas, 
houve uma avaliação relativa ao 
urânio. O Departamento de Estado 
dos EUA estava a analisar a situação 
e possíveis medidas contra a empresa 
russa quando, segundo o comité de 
energia do Congresso dos EUA, a 

EUA só sancionam o que não belisca seus interesses

FUNDAMENTAL PARA OS EUA

Associação de Produtores de Urânio da América assumiu a dependência 
russa.

“Quase nada do combustível 
necessário para alimentar a frota 
nuclear dos EUA provém de 
produtores nacionais”, alertou a 
associação, esclarecendo que os EUA 
compram “quase metade do urânio 
que consome na Rússia, Cazaquistão 
e Uzbequistão”.

O plano que os EUA traçaram 
para reduzir a dependência de outros 
tipos de combustível depende do 
investimento em 300 novos reactores 
que aumentariam a produção eléctrica 
do país, mas para que esse objectivo 
seja colocado em prática, será 
necessária a existência de urânio 
enriquecido, assegura a TerraPower, 
empresa nuclear financiada por Bill 
Gates.

Outra das possibilidades apontadas 
para que o urânio enriquecido continue 
a chegar é a reciclagem do mesmo. 
De acordo com o El Confidencial, que 
recorda uma investigação publicada 
durante o verão: haveria energia 
suficiente nos resíduos nucleares dos 
EUA para que se produza electricidade 
para os próximos 100 anos. Já a 
empresa TerraPower aponta para a 
possibilidade de se “explorar a diluição 
de urânio” como uma forma de obter 
o combustível necessário para os 
núcleos dos reactores. Observador
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“Quase nada do combustível 
necessário para alimentar a 
frota nuclear dos EUA provém de 
produtores nacionais”, alertou 
a associação, esclarecendo 
que os EUA compram “quase 
metade do urânio que consome 
na Rússia, Cazaquistão e 
Uzbequistão”
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A cadeia produtiva do Café gera actualmente mais de 
200 mil empregos directos e indirectos, segundo dados 
do Instituto Nacional do Café (INCA). Para o director-
geral do INCA, Vasco Gonçalves, que falava, à margem 
de uma exposição sobre o café, denominada "Expresso 
Café", organizada pela Embaixada de Portugal, o país 
produziu, em 2022, cerca de 5.300 toneladas de café, que 
resultaram na arrecadação de cerca de 5 mil milhões de 
kwanzas, mais 5 por cento em relação ao ano passado, 
que foi de cinco mil toneladas.

Produção do café cria 200 mil empregos

Vale destacar que as plantações 
ocupam uma área de 35 mil 
hectares e que existem cerca 
de 16 mil produtores ligados a 
esse cultivo em Angola. Segundo 
dados divulgados pelo INCA, as 
exportações do café foram de 
mil toneladas de café comercial, 
o que equivale a 2,2 milhões de 
dólares, para o país.

Actualmente, o café denominado 
Mabuba está a ser comercializado 
de 350 a 400 kwanzas por 
quilograma, ao passo que o café 
comercial ronda os 900 e 950 
kwanzas, por quilograma.

 
Regiões cafeícolas
No território nacional, o café 

é produzido em dez províncias, 
onde se destaca o Uíge, 
como maior produtor nacional, 
seguido do Cuanza Norte, 
Cuanza Sul, Benguela e Huíla, 
por apresentarem melhores 
condições climáticas e ambientais 
que facilitam o cultivo.

O país produz cerca de dez 
variedades de café, contudo, 
destacam-se o café arábica e 
o robusta (comercial). Segundo 
explicações, o primeiro é 
um produto voltado para 
consumidores que desejem 
desfrutar de uma variedade com 
mais qualidade, sendo cultivado 
em altitudes maiores, acima 
de 800 metros. Já o segundo 
é voltado, sobretudo, para a 
fabricação de cafés solúveis e 
possui menos acidez no sabor 
com maior teor de cafeína, voltado 
para consumidores que gostam 

de preparar de forma prática o 
seu café.

 Desafios na produção do café
No panorama nacional, o café 

é um dos produtos que faz parte 
do plano de diversificação da 
economia, sendo que o país já 

Angola é uma referência na produção do café (Edições Novembro)

INTERNACIONAL
EM ANGOLA

foi um dos maiores produtores de 
café, quando em 1973 já produzia 
cerca de 200 mil toneladas por 
ano, representando, na altura, 
cerca de 26,5 por cento do 
Produto Interno Bruto, ficando 
atrás, apenas do petróleo.

Apesar de a qualidade não 
estar em causa, Angola ainda 
precisa melhorar a produtividade 
no cultivo cafeeiro, pois existe 
potencial para aumentar a 
produção nas áreas em que 
essa cultura já é plantada. 
Para isso, de acordo com 
Vasco Gonçalves, é necessário 
mais investimento, melhorar a 
tecnologia para aumentar a média 
de produtividade que ronda os 
300 quilogramas por hectare, 

contra 2.500 quilogramas por 
hectare, registado pelos grandes 
produtores do mundo.

Por sua vez, o director 
da Agência Francesa de 
Desenvolvimento em Angola, 
Antoine Souchet, anunciou o 
financiamento de cerca de nove 
milhões de euros, para investir 
na massificação da produção do 
café.

A empresa francesa está a 
trabalhar em parceria com o 
Ministério da Agricultura, o Inca, 
para investir em fazendas e 
pequenos agricultores, bem como 
reforçar o quadro humano, com 
formação profissional específica 
sobre a cultura do café. Jornal de 
Angola
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A oposição cabo-verdiana acusou o Governo liderado 
por Ulisses Correia e Silva de deixar os agricultores do 
arquipélago “abandonados à sua sorte” nos últimos 
quatro anos de seca e de apenas fazer promessas ao 
sector.

Governo acusado de abandonar agricultores

“Nos últimos anos, parece que o 
Governo esqueceu-se da importância 
do investimento no mundo rural. As 
prioridades estabelecidas pelo executivo 
quedam-se muito longe dos interesses 
e expectativas dos homens do campo. 
A promessa do mercado agrícola, com 
aumento da produção e inovação, não 
passou do papel. Os investimentos 
no mundo rural diminuíram”, acusou o 
líder parlamentar do Partido Africano da 
Independência de Cabo Verde (PAICV, 
oposição desde 2016), João Baptista 

Pereira.
Na abertura do debate mensal com o 

primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, 
dedicado, desta vez, ao desenvolvimento 
rural, o deputado do PAICV enumerou 
os investimentos feitos nos três últimos 
governos do partido (2001 a 2016) 
na agricultura, nomeadamente nas 
barragens, criticadas e “engavetadas” 
pelo actual executivo, e disse que em 
quatro anos consecutivos de seca 
os agricultores foram “praticamente 
abandonados à sua sorte pelo Governo”.

Ulisses Correia e Silva, PM de Cabo Verde

“A gestão dos efeitos da seca foi 
desastrosa. Os agricultores quedaram-
se abandonados à sua sorte. Em 
consequência, a produção agrícola caiu 
37% em 2019, o rendimento agrícola 
reduziu-se de forma significativa, 
tendo um valor acrescentado bruto 
por trabalhador decrescido em média 
3,7% ao ano nos últimos cinco anos. 
O efectivo pecuário diminuiu. Mais de 
11.000 empregos foram destruídos no 
mundo rural. A insegurança alimentar 
disparou, a pobreza e as desigualdades 
aumentaram”, criticou João Baptista 
Pereira.

Defendeu que o desenvolvimento 
rural “está associado à criação de 
capacidades, designadamente 
humanas, políticas, culturais e técnicas 
que permitam às populações rurais agir 
para transformar e melhorar as suas 

condições de vida”, pelo que, “para o 
PAICV, o investimento no mundo rural 
deve ser uma prioridade”.

“Ampliar o acesso das populações 
do mundo rural aos recursos, a 
bens e serviços e a oportunidades, 
nomeadamente de emprego, geração 
de renda, saúde e educação, originadas 
principalmente pelas políticas públicas, 
mas também nos mercados, deve 
constituir preocupação de qualquer 
Governo”, apontou.

 
PM critica falta de propostas

 
Na resposta, o primeiro-ministro, 

Ulisses Correia e Silva, disse que o 
PAICV se limita a falar dos investimentos 
do passado, sem “apresentar nenhuma 
ideia do futuro ou alternativa”.

“Agora há de me explicar como é 
que durante a governação do PAICV de 
15 anos 40 milhões de contos [40 mil 
milhões de escudos, 357,5 milhões de 
euros] empregues no meio rural, 40 mil 
pessoas abandonaram o meio rural. Mil 
pessoas por cada um milhão de contos 
[mil milhões de escudos, 8,9 milhões 
de euros]. Estes números retratam a 
eficácia, a eficiência dos investimentos 
que os senhores fizeram. Incluindo as 
barragens”, criticou Ulisses Correia e 
Silva.

O chefe do Governo afirmou que o 
período de seca de 2017 a 2021 foi o 
mais grave dos últimos 40 anos em Cabo 
Verde, levando à mobilização de um 
programa de mitigação desses efeitos 
no valor de 2.500 milhões de escudos 
(22,3 milhões de euros), beneficiando 
mais de 32 mil agricultores no acesso a 
rações, assistência veterinária a 116 mil 
animais, capacitação de mais de 700 
criadores, além de vários investimentos 
na mobilização de água e da criação 
de 53.000 empregos “como medida de 
mitigação”.

Contudo, as críticas ao Governo 
foram acompanhadas, neste debate, 
por outro dos partidos representados 
no parlamento, a União Cabo-verdiana 
Independente e Democrática (UCID, 
quatro deputados), com António Monteiro 
a afirmar que as “mulheres e homens 
nas zonas rurais padecem do apoio do 
Governo”, que se limita a fazer “anúncios 
de investimentos”.

“Perante a situação que o mundo vive, 
nós esperaríamos que o Governo de 
Cabo Verde voltasse a cara um pouco 
mais para a zona rural para ajudar o país 
no desenvolvimento da economia e ajudar 
a alimentar o país”, apontou o deputado 
da UCID. (A Semana com Lusa)

INTERNACIONAL
CABO VERDE
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Agência brasileira ApexBrasil leva à Web Summit 2022, 
em Lisboa, 60 startups e 20 empresas inovadoras. De 1 a 
4 de Novembro, a inovação brasileira vai ser apresentada 
através de diversas iniciativas que incluem experiências 
interactivas com tecnologias.

Até Setembro de 2022, a EDP Renováveis (EDPR) registou 
um resultado líquido de 416 milhões de euros. O valor 
representa uma subida de 181% face ao mesmo período 
do ano passado, quando a empresa registava um lucro de 
148 milhões de euros.

Brasil leva 60 startups à Web Summit Lisboa

EDP Renováveis triplica lucros em 2022

A Agência Brasileira de Promoção de 
Exportações e Investimentos (ApexBrasil) 
traz à Web Summit, que se realiza em 
Lisboa, de 1 a 4 de Novembro de 2022, 
uma Missão de Internacionalização 
que inclui 60 startups e 20 empresas 
inovadoras.

A ApexBrasil divulgou que a sua 
presença no “Pavilhão Brasil Inovador”, 
com 225 metros quadrados de área e 
um palco próprio, terá uma programação 
diversificada, onde participam instituições-
chave do ecossistema brasileiro. Pitches 
de startups, sessões com investidores, 
happy hours, além de espaços para 
produção de podcasts e experiências 
interactivas que utilizarão tecnologias 
brasileiras serão algumas das actividades 
promovidas.

As startups que saem do Brasil para 

De acordo com os dados reportados 
esta semana à Comissão do Mercado 
de Valores Mobiliários (CMVM), os 
resultados líquidos foram suportados 
pelo "crescimento de 10% da capacidade 
instalada renovável, que aumentou para 
os 14,3 GW, uma forte recuperação do 
preço médio de venda de energia para 
os €66/MWh (+29% face ao período 
homólogo), sobretudo nos mercados 
europeus, e o contributo positivo da 
conclusão de três transacções de rotação 
de activos em Espanha, Polónia e Itália", 
explica a EDPR.

 Por outro lado, o resultado líquido 
foi parcialmente neutralizado por custos 
líquidos financeiros de 296 milhões de 
euros, repartidos "por maior dívida, 
impacto de forex e custo de dívida, e 
pelos interesses não controláveis de 167 
milhões de euros, como resultado da 
performance de activos com parceiros 
minoritários, nomeadamente na Europa."

a  Web Summit operam em diferentes 
sectores económicos e integram fintechs, 
agritechs, healthtechs, inteligência 
artificial, biotecnologia, tecnologia da 
informação, dados, entre outros.

Dados do Índice Global de Inovação 
(IGI) indicam que o Brasil é actualmente 
considerado um dos 100 maiores clusters 
de inovação do mundo, e tem subido no 
ranking do desenvolvimento tecnológico. 
Em 2022, passou a ocupar a 54ª posição 
de 132 países. Actualmente existem no 
país 13.700 startups em 689 cidades, com 
11,5% a operarem nos sectores da EdTech, 
9,4% em HealthTech e Life Science, 8,5% 
em FinTech, 5% em AgTech e 4,8% no 
sector de E-commerce. Tv europa

A participação do Brasil na Web Summit 
tem também em conta que Portugal é 
considerado como uma porta de entrada 

 O investimento bruto até Setembro, 
100% focado em energias renováveis, 
mais do que duplicou, para os 4,4 
milhões de euros (no mesmo período 
de 2021 tinha sido de 2 milhões). "Nos 
últimos 12 meses, foram adicionados 
mais 2,6 GW de capacidade renovável e 
em Setembro de 2022, a EDPR atingiu 
o montante recorde de 4,3 GW de 
capacidade renovável em construção 
em 15 mercados na América do Norte, 
América do Sul, Europa e Ásia Pacífico ", 
indica o comunicado à CMVM.

 A empresa liderada por Miguel Stilwell 
de Andrade explica que o investimento 
realizado "permitiu à EDPR aumentar a 
sua presença para 28 mercados a nível 
global". Contudo, este investimento, "junto 
com o impacto negativo da forex, ajudou 
a explicar o aumento da dívida a 5.556 
milhões de euros, que foi parcialmente 
mitigado pelo fluxo de caixa operacional 
e os proveitos de rotação de activos nos 

 Evento vai durar quatro dias

Miguel Stilwell de Andrade, líder da EDPR

EVENTO ARRANCA A 01 DE NOVEMBRO

PORTUGAL

para a Europa e uma “facilidade de 
contacto” com África. A ApexBrasil refere 
também que a mão-de-obra é considerada 

primeiros nove meses de 2022, existindo 
adicionalmente duas transacções já 
anunciadas e com conclusão prevista 
nos próximos meses (260 MW no Brasil 
e 200 MW nos EUA)."

 A empresa refere ainda que, até 

mais acessível face aos concorrentes 
europeus, o que vem suscitando interesse 
dos empresários brasileiros.

Setembro,  fechou uma pré-cobertura 
de 5 anos a uma taxa de juro fixa para 
1,5 mil milhões de euros de dívida com 
maturidade pós-2022, reduzindo a sua 
exposição ao aumento de taxas de juro a 
médio-prazo. JN


