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CDM continua a ditar o ritmo
O processo de selagem de bebidas alcoólicas entrou na 
sua terceira fase a 1 de Novembro. Os planos da Autoridade 
Tributária de Moçambique (AT), nessa etapa, passavam 
por impedir a introdução, no mercado, de bebidas que não 
ostentam o selo de imposto. No entanto, tal não está a 
acontecer, sobretudo porque a Cervejas de Moçambique 
(CDM) – maior cervejeira nacional – continua  a mostrar 
resistência.

Tudo indicava que “desta vez 
seria de vez”, mas a verdade é que 
a AT não está a bloquear a saída 
de cervejas sem selo dos armazéns 
das cervejeiras. Na semana finada, 
a instituição chegou a dar sinais 
de que não estava mais disposta a 
“amolecer”, ao impedir que 300 mil 

caixas de cerveja da empresa CDM, 
que se encontravam armazenadas 
na cidade da Beira, província de 
Sofala, chegassem ao mercado.

Em reacção a esse cenário, a 
directora fabril da CDM na Beira 
ensaiou um discurso apelativo, 
aproveitando-se da aproximação 
das festas, no âmbito do natal e do 
fim do ano.

“Iniciámos este mês com o 

SELAGEM DE BEBIDAS ALCOÓLICAS

processo de selagem dos nossos 
produtos, entretanto, temos muito 

Texto: Dossier Económico

produto não selado no armazém e 
pedimos a AT para rever a obrigação 
e permitir a saída deste produto. 
Porque, mantendo-o no armazém, 
pode causar grandes prejuízos 
para a empresa, assim como 
comprometer o abastecimento do 
mercado nesta quadra festiva”, 
pediu Eunice de Sousa.

 O discurso de Eunice de Sousa 
não deixou de causar algum 
incómodo no seio da AT, levando 
o director regional Centro da AT, 
Âmido Abdala, a lamentar que 
várias empresas tenham adquirido 
os selos, “excepto a CDM, que dizia 
que ainda não estava preparada 
tecnicamente”.

 
Tom cada vez menos duro

 O tom adoptado por Âmido 
Abdala, na Beira, pouco tem a 
ver com o que foi adoptado pelo 
coordenador-geral da Unidade 
de Implementação de Selagem 
de Bebidas Alcoólicas e Tabaco 
Manufacturado da AT esta semana, 
sendo o segundo notadamente 
mais brando.

Falando no âmbito de uma visita 
de inspecção à fábrica da Heineken, 
no distrito de Marracuene, província 
de Maputo, Miguel Nhane afirmou 
que “A Autoridade Tributária vai 
dar o tempo de 180 dias, o que 
estamos a dizer é que até 2 de Maio 
de 2023, todo o produto que estiver 
no mercado nacional tem que estar 
selado”.

 Ao contrário de Abdala, que 
dissera, na Beira, que a bebida que 

Tomaz, Salomão, PCA da CDM
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Amélia Muendane, presidente da AT

Cervejas continuam a sair dos armazéns sem selo

ainda estivesse nos depósitos não 
mais devia sair depois do dia 1 de 
Novembro, Nhane traz um discurso 
mais tolerante e consentâneo com 
o que, de facto, está a acontecer. 
Ou seja, a CDM continua a colocar 
no mercado cerveja não selada, 
incluindo a 2M Flow de 550ml, 
lançada recentemente.

 Fontes ligadas à empresa 
disseram ao Dossier Económico 
que o plano consiste em escoar 
toda a cerveja já produzida até Maio 
de 2023, quando terminar o prazo 
de 180 dias que a AT deu para que 
as bebidas não seladas que já se 
encontrem no mercado continuem 
a circular.

 
Ao ritmo dos “patrões”

 A conversa em torno da selagem 
de bebidas é já antiga. Como a 
própria AT faz questão de lembrar, 
trata-se de uma medida que devia 
ter entrado em vigor em Novembro 
de 2017, mas foi sendo adiada por 
solicitação do sector industrial, 
com destaque para CDM, sempre 
com a mesma alegação: falta de 
condições.

Na verdade, a indústria cervejeira 
sempre considerou a medida do 
Governo “nefasta” ao negócio, 
por ser “onerosa”. Essa ideia foi 

transmitida ao Dossier Económico 
em Outubro de 2021, por uma fonte 

da CDM, que afirmava que todos 
sairão a perder, a começar pelo 

consumidor, que teria de arcar com 
os custos. 
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EDITORIAL
Não é economia ou clima, são as duas 

coisas
A agenda climática, 

figura entre as mais 
importantes da actualidade 
na escala planetária, como 
demonstram os discursos 
dos diferentes líderes 
mundiais que participam 
da 27 Conferência das 
Nações Unidas sobre 
o Clima (COP27), que 
decorre no Egipto.

Desde a COP26, que 
também teve lugar no 
presente ano, em Glasgow, 
Escócia, percebe-se que 
há dois discursos no 
mundo. O primeiro de que 
urge acelerar a transição 
energética, havendo 
mesmo quem proponha o 
banimento imediato dos 
combustíveis fósseis, 
e uma segunda ideia 
segundo a qual a transição 
deve acontecer de forma 
mais cautelosa e gradual.

O primeiro discurso é 
dos países desenvolvidos 
– o famoso primeiro 
mundo – que, por sinal, são 
os maiores responsáveis 
pela situação a que o 
planeta chegou. A segunda 
narrativa é vociferada pelas 
nações subdesenvolvidas, 
das quais Moçambique 
faz parte. Trata-se de 
duas posições que, 
embora muitas vezes 
sejam colocadas como 
antagónicas, sobretudo 
pelas Organizações 
Não Governamentais 
ocidentais, estão mais 
próximas do que distantes.

O mundo não tem de 
escolher entre o clima e a 

economia, simplesmente 
porque as duas coisas 
não são mutuamente 
excludentes. É possível 
percorrer os dois 
caminhos em simultâneo, 
é possível preservar 
o clima ao mesmo 
tempo que se prospera 
economicamente, e vice-
versa.

De resto, é esta 
a mensagem que 
Moçambique, através do 
Presidente da República, 
levou ao Egipto. O nosso 
país tem a particularidade 
de estar no centro de 
todo este debate, visto 
que é um dos mais 
prejudicados pelas 
mudanças climáticas, por 
um lado, e poderá ser 
o mais sacrificado por 
uma tomada de posição 
mais radical contra os 
combustíveis fósseis, por 
outro, já que é detentor de 
enormes reservas de gás 
natural.

É bem verdade que, 
por ser menos poluente 
comparativamente ao 
carvão ou petróleo, o gás 
foi escolhido no concerto 
das nações como 
energia de transição, 
mas activistas pró-
clima, mais extremistas, 
advogam que o mesmo 
deve ser abandonado 
sem contemplações. A 
organização Friends of the 
Earth é o exemplo mais 
vívido, já que tem lutado 
na justiça no sentido de 
obrigar o governo britânico 

a parar de financiar a 
exploração deste recurso 
em Moçambique.

É contra esses 
radicalismos que os 
países em vias de 
desenvolvimento devem 
lutar. É preciso lembrar 
sempre que os países que 
hoje pertencem ao primeiro 
mundo chegaram a esse 
pedestal explorando os 
mesmos recursos, sendo 
que alguns juntaram a 
isso a pilhagem ilegítima 
e criminosa das riquezas 
africanas durante a época 
colonial.

Portanto, o mínimo 
que se pode exigir a 
estas nações é que 
sejam solidários, dando 
aos demais a chance 
de também eliminarem 
os seus problemas 
básicos. Não se trata de 
defender que os africanos 
poluam sem limites. Pelo 
contrário, o apelo é no 
sentido de que se deixe 
estes países transitarem 
ao ritmo que o seu poder 
económico permite, ao 
mesmo tempo que tentam 
elevar o padrão de vida 
dos seus cidadãos.

Sem o clima, não haverá 
desenvolvimento, mas, 
sem desenvolvimento, 
provavelmente ninguém 
terá oportunidade de 
usufruir do “paraíso 
climático”, porque a fome 
não deixará. A solução 
é acarinhar os dois 
componentes.    

herbyylote"gmail.com
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Nyusi quer que o processo seja “justo”

No seu discurso, Filipe Nyusi fez um 
apelo para que a transição energética 
fosse feita de forma “justa e gradual”, 
sem comprometer o desenvolvimento 
económico dos países. Para o Chefe 
de Estado moçambicano, a mudança 
da matriz energética deve ser um 
“exercício de inclusão social”.

É nesse quadro que garante que 
Moçambique vai continuar a usar o 
gás, que tem potencial para gerar 
recursos que possam financiar acções 
de resiliência e adaptação climática. 
Mas Nyusi sabe que, na guerra pela 
preservação do clima, as armas de 
que os países africanos dispõem são 
poucas, daí a necessidade de apoio.

“Excelências, os países pouco 

desenvolvidos, sozinhos, não 
podem fazer muita coisa sem 
fundos suficientes. Existe pouca 
possibilidade de termos sucesso, 
apesar das melhores intenções”, 
argumentou o Chefe de Estado 
moçambicano, exortando “a todos 
os parceiros internacionais e locais, 
públicos e privados a mobilizarem 
recursos financeiros e tecnológicos 
para restaurar e conservar o mangal e 
a rica biodiversidade em Moçambique 
e no mundo inteiro".

Rosita apresentada ao mundo
A comitiva moçambicana no Egipto 

incluiu vários membros do Governo 
e uma convidada especial. Rosita, 
que em 2000 nasceu em cima de 
uma árvore, em Gaza, por conta das 
cheias, foi apresentada por Filipe 
Nyusi aos presentes na sala em que 

PR ao lado da Rosita

Ministra da Terra e Ambiente, Ivete Maibaze, integrou a comitiva moçambicana

COP27: TRANSIÇÃO ENERGÉTICA

O Presidente da República, Filipe Nyusi, foi uma das figuras 
de maior destaque na 27 Conferência das Nações Unidas 
sobre o Clima (COP27), que decorre no Egipto. O Chefe de 
Estado partilhou a experiência de Moçambique na gestão 
do risco de desastres e voltou a pedir aos países mais 
desenvolvidos que apoiem os mais pobres e pediu uma 
transição energética “justa”.

Texto: Dossier Económico

o Presidente partilhava a experiência 
de Moçambique na gestão e redução 

do risco de desastres.
 O PR mencionou os 

esforços que o país tem 
vindo a envidar junto 
com os países-membros 
da Comunidade para 
o Desenvolvimento da 
África Austral (SADC).

 "Moçambique acolheu, 
em Setembro, a reunião 
ministerial da SADC, que 
aprovou a Declaração 
de Maputo sobre o aviso 
prévio e acção antecipada 
da SADC, essencial na 
resposta com base no 
impacto, demonstrando 
o empenho individual e 
colectivo dos estados 
membros na defesa 
da natureza e redução 
do risco de desastres 
decorrentes de mudanças 
climáticas. Lançámos 
a iniciativa presidencial 
Um distrito, uma estação 
meteorológica, instalando 
estações modernas para 
colher informação de aviso 
prévio, eficaz para acção 
antecipada que torne as 

comunidades resilientes e menos 
vulneráveis a eventos climáticos 
extremos".

Reino Unido toma a dianteira
Entretanto, e ainda na COP27, 

que se estende até dia 18 na 
cidade de Sharm El Sheikh, o 
Reino Unido deu sinais concretos 
do seu comprometimento com a 
agenda climática, ao anunciar a 
disponibilização de 200 milhões 
de libras à Janela de Acção 
Climática do Grupo Banco Africano 
de Desenvolvimento, um novo 
mecanismo criado para canalizar o 
financiamento climático para ajudar 
os países vulneráveis a adaptarem-
se aos impactos das alterações 
climáticas. 

"O acesso ao financiamento 
climático para as economias 
emergentes foi um ponto central 
na COP26, em Glasgow, e estou 
satisfeito por ver progressos 
tangíveis a serem feitos, apoiados 
hoje por 200 milhões de libras 
esterlinas de financiamento do 
Reino Unido", disse o ministro dos 
Negócios Estrangeiros britânico, 
James Cleverly, citado por um 
comunicado do BAD, enviado à 
nossa redacção.
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Mulheres querem mais facilidades

Ter acesso ao financiamento, a 
nível das instituições bancárias, 
não tem sido fácil em Moçambique, 
especialmente para as mulheres, que 
têm mais dificuldades para implementar 
projectos de desenvolvimento. As 
mulheres consideram os juros que são 
aplicados pelos bancos demasiado 
elevados, facto que chega a gerar 
desistências.

Manuela Mendes, representante 
da Câmara de Comércio na província 
de Gaza, descreve a situação como 
“bastante preocupante” e diz ser 
transversal a quase todos os bancos 
comerciais.

ʺÉ verdade isso. Esta é uma situação 
que acontece em todo o lado, acredito 
que não é somente aqui na província 
de Inhambane. Os bancos comerciais 
não têm sido muito flexíveis, em 
especial para aquela mulher iniciante‶, 
lamenta.

Em meio a tantas adversidades, 
muitas são as mulheres que procuram 
dar os primeiros passos recorrendo aos 
fundos próprios. É o caso de Inércia 
Rock.

ʺEu, particularmente, comecei o meu 
negócio com fundos próprios, foi difícil 
no início, mas hoje a minha empresa já 
é reconhecida nos mercados nacional 
e internacional. Estou a empregar 
cerca de 12 trabalhadores, dos quais 
oito são mulheres e os restantes são 
homens”, conta Rock, instando as 
outras mulheres a serem “persistentes, 

Representante do BNI

Manuela Mendes, CCM Gaza

ACESSO AO FINANCIAMENTO EM MOÇAMBIQUE

As Mulheres Empreendedoras de Moçambique pedem que 
os bancos facilitem o acesso ao financiamento, e com juros 
mais acessíveis, para que também possam desenvolver os 
seus projectos de geração de renda. O Banco Nacional de 
Investimento (BNI) reconhece a justeza das inquietações 
deste segmento social, e garante ter disponível um fundo 
de 25 milhões de dólares destinado ao financiamento 
de projectos liderados por mulheres. O fundo em causa 
chama-se KHALIFA.

DESTAQUE

Texto: Anastácio Chirrute, 
em Inhambane

focadas e determinadas”.

BNI disponibiliza USD 25 milhões
Em resposta à preocupação 

das Mulheres Empreendedoras de 
Moçambique, o BNI garante que existe 
um fundo denominado KHALIFA, que 

visa financiar projectos liderados por 
mulheres.

ʺPretendemos promover a cadeia 
de valores nos sectores estratégicos, 
no caso, os sectores da Agricultura 
e Indústria. Este é um fundo em 
estruturação, que pretende beneficiar 
as Micro, Pequenas e Médias 
Empresas, bem como startups do 
sector da Agricultura e Agro-indústria‶, 
disse uma fonte da instituição.

 Segundo o BNI, as mulheres são a 
sua maior aposta, daí que vai continuar 
a apoiá-las financeiramente para que 
possam desenvolver os seus projectos.

ʺO Banco Nacional de Investimento 
está a estruturar uma linha de 
financiamento especificamente para 
mulheres moçambicanas, no sentido de 
que irá financiar projectos que tenham 
a mulher na liderança, que tenham 
mulher produtora ou consumidora 
dos produtos e serviços a que estão 
inseridas”.

O Banco avança que a linha 
actualmente em estruturação vai ter 
cobertura nacional, sendo que 70% 
dos fundos serão alocados nas zonas 
rurais e 30% nas zonas urbanas.

As Mulheres Empreendedoras de 
Moçambique falavam durante um 
encontro que decorreu na cidade de 
Inhambane, promovido pela Câmara 
de Comércio de Moçambique (CCM), 
e juntou as mulheres empreendedoras 
das três províncias da região sul do 
país, nomeadamente Inhambane, 
Gaza e Maputo.
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 Mozal

Acidente de trabalho mata duas pessoas
Um acidente de trabalho provocou a morte de duas 
pessoas e ferimento de uma na South32, concessionária 
da empresa Mozambique Alluminium (Mozal), na última 
terça-feira (08-10-2022).

Em comunicado de imprensa, recebido 
na nossa redacção, a empresa Mozal 
informa, “com muito pesar'', sobre a 
ocorrência de um “acidente de trabalho 
trágico que resultou na morte de dois 
trabalhadores e ferimento grave de um 
colaborador, encontrando-se agora a 
receber cuidados médicos intensivos".

 No mesmo documento, a empresa 
garante estar a fornecer apoio e 
aconselhamento necessários para ajudar 
às famílias enlutadas. "Estamos a fornecer 
apoio e aconselhamento necessários 
para ajudá-los neste momento difícil, bem 
como apoiar o nosso colega hospitalizado 
e a equipa da Mozal, em geral" lê-se no 
comunicado.

 A morte de Cristóvão Alberto Tonela 
e Alfredo Francisco Domingos João, 
assim como o ferimento do colaborador 
da empresa Mozal, condicionaram os 
trabalhos do sector em que os mesmos 
operavam, que estão suspensos de forma 

NA MOZAL

Texto: Dossier Económico

temporária.
 "Todas as actividades do Departamento 

de Redução no Potroom 'A', onde ocorreu 
o acidente, foram suspensas e prossegue 
agora uma investigação para apurar as 
causas do mesmo", concluiu o comunicado.

 Vale ressalvar que a South32 é uma 
empresa multinacional de mineração 
e metais como cobre, prata, bauxita e, 
principalmente, alumínio, produto crucial 
para o funcionamento e existência da 
empresa Mozal.



9Novembro de 2022

€€

DESTAQUE

Biblioteca conta com vasto material

Coube a Salim Valá cortar a fita

Biblioteca-BVM já é uma realidade
O Presidente do Conselho de Administração (PCA) da 
Bolsa de Valores de Moçambique (BVM), Salim Cripton 
Valá, procedeu, no dia 28 de Outubro, em Maputo, à 
inauguração da “Biblioteca-BVM”. Segundo a instituição, 
a “Biblioteca-BVM” tem por objectivo prover informação 
e documentos sobre o Mercado de Capitais e Bolsa de 
Valores, bem como divulgar as actividades, produtos e 
serviços da BVM.

De acordo com uma nota 
publicada no website da instituição, 
o acto ocorreu no âmbito das 
celebrações dos 24 anos da 
existência da BVM. A “Biblioteca-
BVM” é uma forma de elevar o nível 
de educação e literacia financeira 
do público sobre a economia, o 
sistema financeiro, o Mercado de 
Capitais e a Bolsa de Valores e 
assuntos afins.

“Hoje temos um espaço 
adequado para acolher mais 

estagiários, para ter mais 
estudantes, mais pesquisadores e 
para nós próprios, colaboradores 
da BVM. Temos um local para 
pesquisarmos e termos uma noção 
do que está a acontecer em outros 
quadrantes. Esta biblioteca é para 
os moçambicanos, empresários, 
pesquisadores, jornalistas e todos 
os que querem conhecer melhor o 
Mercado de Capitais e a Bolsa de 
Valores”, disse Salim Valá.

Por seu turno, João Fenhane, 
quadro da Biblioteca Nacional, 
além de felicitar a BVM pelo feito 
alcançado, destacou a qualidade 

INAUGURADA POR SALIM VALÁ

Texto: Dossier Económico

do acervo bibliográfico. “Ficámos bastante 
impressionados com o 
material de especialidade 
que aqui existe, material de 
carácter financeiro, material 
de informação específica 
da BVM, particularmente 
documentos informativos e 
da experiência concreta da 
BVM,” disse Fenhane.

A infra-estrutura situa-se 
no prédio 33 andares, rés-do-
chão, n° 7, e dispõe de um 
acervo bibliográfico composto 
por diversa literatura, com 
enfoque para o Mercado de 
Capitais e Bolsa de Valores, 
mas também documentos 
sobre economia, sistema 
financeiro, desenvolvimento, 
contabilidade e auditoria, 
gestão, entre outros domínios. 
Conta igualmente com 
publicações e trabalhos de 
fim de curso, nomeadamente 
monografias, dissertações 
de mestrado, teses de 
doutoramento, entre outros.

A biblioteca tem como 
público-alvo estudantes, 
professores, empresários, 
investidores, investigadores, 
operadores financeiros e 
público em geral.
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Governo deve adoptar políticas para 
crescimento inclusivo

De acordo com a Organização das 
Nações Unidas, mais de 22 milhões 
de pessoas vivem em dificuldades, 
sendo que destas, 63% vivem abaixo 
da linha de pobreza.

Com a economia a crescer a bom 
ritmo, o embaixador da Noruega 
defende que o país deve adoptar 
políticas urgentes para promover o 
crescimento inclusivo.

“O crescimento económico de 
Moçambique, em 2022, é de 4,6%, 

no entanto, devido aos desafios 
e às deficiências estruturais, o 
crescimento actual não se reflecte 
facilmente na redução da pobreza 
e principalmente na melhoria das 
condições de vida da população 
no país”, ressaltou o diplomata 
norueguês, Haakon Gram-
Johannessen.

Gram-Johannessen diz também 
que o sector privado mantém um 
papel importante para reverter o 

Embaixador da Noruega.

ALERTA EMBAIXADOR DA NORUEGA

O embaixador da Noruega alerta que, apesar de a economia 
estar a crescer em Moçambique, o nível de pobreza no país 
ainda é alto. O diplomata diz que o país precisa de adoptar 
políticas urgentes para erradicar a pobreza.

cenário na esfera socio-económica. “O mercado formal mantém-se 
pequeno e os vínculos comerciais 
são fracos e as oportunidades de 
emprego decente para os jovens são 
bastante limitadas, por isso, a boa 
notícia é que o sector privado tem 
um papel importante, que é mudar 
o cenário. Com o enquadramento 
certo, o sector tornar-se-á num 
mecanismo para transformação 
económica”, vincou.

O diplomata destaca ainda que 
sectores como o da saúde e da 
educação são os que mais precisam 
de novas políticas para melhorar a 
vida dos moçambicanos.

As políticas a serem adoptadas 
foram debatidas, esta terça-feira, por 
especialistas da área económica para 
a escolha das melhores soluções de 
combate à pobreza no país.

“Tendo em vista a melhoria dos 
padrões de vida das populações, 
com destaque para o aumento da 
capacidade e formulação de políticas, 
nos domínios da criação de emprego 
e protecção de grupos vulneráveis, 
manutenção do equilíbrio macro-
económico a longo prazo, reforço 
da transformação estrutural e 
melhoria do sistema de informação 
socio-económica para a monitoria e 
avaliação”, reiterou Joel Das Neves, 
vice-reitor da Universidade Eduardo 
Mondlane.

As intervenções foram feitas 
há dias na conferência anual do 
Programa de Crescimento Inclusivo, 
que decorreu sob o lema “Dinâmicas 
do Sector Privado e bem-estar de 
Moçambique”. (Jornal O País).

“O crescimento económico de 
Moçambique, em 2022, é de 4,6%, 
no entanto, devido aos desafios 
e às deficiências estruturais, o 
crescimento actual não se reflecte 
facilmente na redução da pobreza 
e principalmente na melhoria das 
condições de vida da população 
no país”

“
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Várias escolas ficam sem aulas em Inhambane

“Não vamos voltar ao trabalho 
enquanto o Governo não regularizar 
a nossa situação”. Esta era uma 
das mensagens dos “homens da 
bata branca, quadro e giz”, após 
receberem salários que, no seu 
entender, ainda estão longe daquilo 
que são as suas necessidades.

Os distritos cujas aulas estiveram 
paralisadas, por cerca de uma 
semana, são Maxixe (Escolas 
Secundárias 1º de Maio de Chicuque, 
Tomás Nduda e Nelson Mandela), 
Massinga (Escola Secundária de 
Uguana) e Zavala.

 A expectativa dos grevistas era 
que tivesse caído nas suas contas 
um salário mais próximo aos que 
constavam nas várias tabelas 
postas a circular pelas redes sociais, 
algumas das quais falsas. Esses 
salários (que constam das tabelas 
em referência) seriam, na opinião dos 
professores, mais justos, na medida 
em que valorizam o nível académico.

Por outro lado, os professores 
entendem que a nova tabela salarial 
contraria aquilo que foi acordado nos 
encontros que o Governo manteve 
com os vários sindicatos.

Professores intimidados
O semanário Dossier Económico 

sabe que os alunos das escolas 
secundárias de 1º de Maio de 
Chicuque, Nelson Mandela e Tomás 
Nduda, na cidade da Maxixe, ficaram 
mais de uma semana sem aulas, na 
sequência da greve dos professores, 
uma situação que compromete o seu 
processo de ensino e aprendizagem, 
numa altura em que os exames finais 
estão ao “virar da esquina”.

Dossier Económico apurou 
também que a administradora do 
distrito da Maxixe efectuou uma visita 
relâmpago às escolas e manteve 

encontros com os directores e 
professores, com o objectivo 
de intimidá-los de modo a não 
avançarem com a greve, mas todo o 
esforço redundou no fracasso.

 Professores ameaçam boicotar 
exames finais de 2022

Numa carta enviada à nossa 
equipa de reportagem, pelos 
professores do distrito de Massinga, 
estes ameaçavam paralisar as 
actividades lectivas, o que incluía o 
congelamento do aproveitamento 
pedagógico do III Trimestre e Anual, 
bem como abstenção no controlo 
e correcção dos exames finais de 
2022.

POR CAUSA DA TSU

Há dias, professores de diferentes subsistemas de ensino 
na província de Inhambane paralisaram as aulas, em 
protesto contra os últimos “reajustes salariais” feitos pelo 
Governo no âmbito da implementação da Tabela Salarial 
Única (TSU). As escolas mais afectadas foram as do ensino 
secundário.

Texto: Anastácio Chirrute, 
em Inhambane

ʺA Organização Nacional dos 
Professores (ONP) ficou surpreendida 
pelos novos enquadramentos à luz 
do Decreto n° 50/2022, de 14 de 
Outubro, quando constatou que 
tudo o que foi socializado, junto 
com os Sindicatos e Associações 
Profissionais, foi completamente 
alterado. Por exemplo, o Técnico 
Superior de N1 previsto para o limite 
mínimo do Nível 16, actualmente 
encontra-se enquadrado no limite 
mínimo de Nível 12, situação que 
deixa esta classe de profissionais 
agastada, colocando em causa os 
objectivos da criação da Tabela 
Salarial Única (TSU)‶ sublinha a 
citação da carta.

ʺAdemais, notou-se a existência 
de carreiras enquadradas em apenas 
1 nível (carreiras de Apoio e Técnico 
Profissional). Os funcionários 
enquadrados nos níveis 1 e 6 
classe A, não poderão beneficiar de 
Promoção e nem de Progressão, 
violando assim os artigos 74 e 75 

do Decreto n.º 28/2022 de 17 de 
Junho, que aprova o Regulamento 
do Estatuto Geral dos Funcionários e 
Agentes do Estado‶, acrescentam.

O outro exemplo do que, no 
entendimento dos grevistas, altera o 
espírito da criação da TSU, são os 
suplementos atribuídos aos titulares 
de cargos de Direcção e Chefia, facto 
que, na sua opinião, mostra que se 
valoriza mais os cargos, em detrimento 
das Carreiras Profissionais.

Contactada pela nossa equipa 
de reportagem, Isabel Munguambe, 
secretária provincial da Organização 
Nacional dos Professores em 
Inhambane, confirmou a insatisfação 
dos docentes, mas afirmou não saber 
da greve.

ʺOs professores, a nível nacional, 
foram lesados e a nível do secretariado 
nacional executivo da ONP está-se 
a negociar com o Governo para ver 
qual pode ser a possível solução. 
Agora, quanto a greve anunciada, a 
ONP não tem conhecimento‶.
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Primeiras medidas do novo dono
“estremecem” a empresa

Tão rico quanto polémico, já há 
muito que Elon Musk demonstrava o 
seu descontentamento com o rumo 
que o Twitter estava a seguir. A 
rigidez com que a gigante tecnológica 
combate as notícias falsas sempre 
foi vista em certos sectores como 
“cerceamento da liberdade” de 
expressão.

Musk comunga dessa ideia e está 
apostando em implementar mudanças 

radicais. Na sua primeira semana 
no comando, anunciou a libertação 
do pássaro – o ícone do Twitter – 
naquilo que é entendido como aval 
à propagação das tão tóxicas fake 
news. É que o pássaro está-se a 
“libertar” à custa do despedimento 
massivo de trabalhadores.

 
“Varredura sobre os 

verificadores”
Chegado ao comando da gigante 

tecnológica, baseada em São 
Francisco, nos Estados Unidos da 
América, Elon Musk destituiu toda 

A imagem que Musk partilhou mostra a “libertação do pássaro”

Elon Musk, novo dono do Twitter

ELON MUSK CAUSA TSUNAMI NO TWITTER

Por 44 bilhões de dólares norte-americanos, Elon Musk 
concluiu, em finais de Outubro, a compra do Twitter, depois 
de muitos avanços e recuos. Ainda antes da formalização 
do negócio, o bilionário entrou na sede da empresa, em 
São Francisco, carregando uma pia. Estava claro que 
havia algo por “limpar”, mas poucos esperariam que se 
tratava de metade da empresa. A entrada rompante do 
homem mais rico do mundo assustou os anunciantes, que 
já fogem, o que implica perda de receitas.

Texto: Amad Canda

a estrutura. De acordo com a RFI, 
o novo patrão afastou o CEO Parag 

Agrawal, o executivo legal Vijaya 
Gadde, o director financeiro Ned 
Segal e o conselheiro geral Sean 
Edgett. Além disso, demitiu em 
bloco os membros do Conselho de 
Administração, do qual é agora o 
único integrante.

A cumprida vassoura de Musk 
atingiu, igualmente, metade dos 
7500 funcionários por e-mail. Parece 
uma “limpeza” indiscriminada, mas 
não é. Segundo o portal Veja Brasil, 
que cita um produtor canadense, 
que já trabalhou na plataforma, a 
maioria dos funcionários demitidos 
era responsável por combater a 
desinformação.

Segundo Musk, que, entretanto, 
convidou alguns dos demitidos a 
voltarem à empresa, para onde 
levou dezenas de engenheiros da 
Tesla (outra das suas empresas), 
os funcionários ora demitidos eram 
“improdutivos” e contribuíam para 
a perda de cerca de 4 milhões de 
dólares diários.

O diário português Público escreve, 
na sua edição de terça-feira, 08 de 
Novembro, que o multimilionário 
também ridicularizou os métodos de 
trabalho que encontrou na empresa. 
Um deles é um trabalho remoto, do 
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qual nunca foi simpatizante.

“Pôs fim à regra que permitia o 
trabalho remoto, hostilizou muitos 
dos que não foram despedidos, 
prometeu novos produtos e serviços 
sem os ouvir”, lê-se no matutino.

 
Anunciantes em debandada

A agressiva entrada de Elon Musk 
na nova casa assustou os hóspedes, 
que não tardaram a reagir. A 
“libertação do pássaro” teve efeito-
dominó e culminou com a libertação 
de anunciantes, que estão agora em 
debandada.

Entre as empresas que já 
abandonaram a plataforma, estão 
a gigante farmacêutica Pfizer, a 
produtora Disney, e as multinacionais 
do ramo automóvel Audi, Volkswagen 
e General Motors, só para citar 
alguns exemplos. Os prejuízos já 
se fazem sentir, como reconheceu o 
próprio Musk, em uma publicação de 
4 de Novembro.

“O Twitter teve uma queda enorme 
na receita, devido a grupos activistas 
pressionando os anunciantes, 
embora nada tenha mudado com a 
moderação de conteúdo e fizemos 
tudo o que pudemos para apaziguar 
os activistas. Extremamente 
bagunçado! Eles estão a tentar 
destruir a liberdade de expressão na 
América”, declarou.

Várias celebridades também 
se afastaram da plataforma, não 
necessariamente por causa da falta 
de restrição às fake news, mas devido 
à instituição de uma taxa mensal de 
7,99 dólares pela autenticação das 
contas.

Sara Bareilles, Toni Braxton, Mick 

Foley, Gigi Hadid, Erik Larsen, Ken 
Olin e Téa Leoni são algumas das 
figuras que já deixaram a rede social, 
revela o Público.

 
 Um ponta de lança da direita
Elon Musk é uma figura que 

defende agendas conservadoras – 
associadas à direita e até à extrema-
direita. Nos últimos anos, tem-se 
aproximado do ex-presidente dos 
EUA, Donald Trump. Por conta disso, 
muitos receiam que o bilionário vá 
usar a plataforma como um palco 
privilegiado para a direita radical 
hostil à esquerda radical.

Mark Zuckerberg
Há uns meses, o também dono 

da SpaceX tentou afastar esses 
rumores, ao referir que “para que 
o Twitter conquiste a confiança do 
público, ele deve ser politicamente 
neutro, o que efectivamente significa 
decepcionar a extrema-direita e a 
extrema-esquerda igualmente”.

A verdade é que, a um dia das 
eleições intercalares, que tiveram 
lugar na última terça-feira, 08 de 
Novembro, não se coibiu de tomar 
partido, apoiando a…direita. “A 
partilha de poder verga os piores 
excessos de ambos os partidos 
[Republicanos e Democratas], por 

isso, recomendo o voto por um 
Congresso republicano, dado que 
a presidência é democrata”, apelou 
Elon Musk.

  
Insegurança no Vale do Silício
Por estes dias, há como que um 

abalo sísmico no Silicon Valley 
(Vale do Silício em português), um 
centro de inovação tecnológica 
na Califórnia. É que informações 
recentes indicam que a Meta, dona 
do Facebook, Instagram e WhatsApp, 
planeia cortar cerca de 11 mil postos 
de trabalho.

“Hoje estou a partilhar uma das 
mais difíceis mudanças já feitas 
na história da Meta. Decidi reduzir 
o tamanho da nossa equipa em 
13% e ver partir mais de 11 mil dos 
nossos talentosos empregados”, 
declarou esta quarta-feira, 09 de 
Novembro, o CEO do conglomerado, 
Mark Zuckerberg, numa mensagem 
divulgada pela CNBC.

Zuckerberg justificou a medida com 
a “desaceleração macroeconómica, 
aumento da concorrência e a perda 
de força dos anúncios publicitários”, 
factores que fizeram com que “a 
nossa receita fosse muito menor do 
que esperava”.

É a primeira vez, em 18 anos, que 
a Meta decide fazer despedimento 
colectivo, faz notar o portal ECO.

A queda das receitas da Meta – 
que tem no Facebook o seu expoente 
máximo – é explicada pela ascensão 
meteórica do Tik Tok, rede social 
chinesa que privilegia vídeos curtos 
e criativos.

“O Twitter teve uma queda enorme 
na receita, devido a grupos activistas 
pressionando os anunciantes, embora 
nada tenha mudado com a moderação de 
conteúdo e fizemos tudo o que pudemos 
para apaziguar os activistas. Extremamente 
bagunçado! Eles estão a tentar destruir a 
liberdade de expressão na América”

“
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OPINIÃO

O sector privado tem o papel 
de produzir, enquanto o papel do 
Estado é o de criar um ambiente 
conducente a esse desiderato. O 
sector privado é parceiro crucial 
no desenvolvimento, criando 
empregos, movimentando a 
procura e oferta de bens e serviços 
e, assim, contribuindo para as 
receitas públicas, que, por sua 
vez, são reinvestidas nos serviços 
básicos do país.

 O modelo de desenvolvimento 
rural que Moçambique adoptou 
oferece pouca sustentabilidade 
e, de alguma forma, vicia a 
base e torna-a dependente. A 
ênfase é dada aos programas de 
desenvolvimento, em forma de 
recursos financeiros, materiais 
e humanos, principalmente no 
sector agrícola; e ao Investimento 
Directo Estrangeiro. Quantas 
iniciativas de ajuda externa 
que Moçambique recebeu 
desde a independência, que 
podemos contar? E, ainda assim, 
continuamos subdesenvolvidos, 
com agudização dos níveis de 
pobreza. Não conseguimos criar 
capacidade de gerar poupança e 
investimento, nem de aumentar 
a nossa produtividade ao longo 
dos anos. Criou-se um círculo 
vicioso em que o aumento destas 
iniciativas não tem relação com as 
melhorias de condições de vida 
das pessoas. Pelo contrário, as 
condições de vida das pessoas, 
a sua resiliência, diminuem. 
Constituem evidências disso os 
recém-anunciados dados do Índice 
de Desenvolvimento Humano de 
Moçambique (181) e o estado de 
insegurança alimentar.

 Mas, colocando à parte os 

contornos e complexidades 
da ajuda externa, existe uma 
responsabilidade nossa como 
Moçambicanos de criar as 
valências e aumentar o nível 
de produtividade desse influxo 
de recursos. Esta abordagem 
permitiria o aumento da renda e 
do poder de compra, incentivo 
à maior investimento, reduzindo 
a dependência do país da ajuda 
externa. Pelo contrário, a nível 
da base do desenvolvimento, 
naturalmente apelidada “zona 
rural”, criou-se um posicionamento 
de que sempre haverá mais uma 
oportunidade, o que cria mais 
dependência e cada vez maior 
necessidade de mais ajuda, pois 
não garantimos a sustentabilidade 
da anterior pelo facto de termos, 
a priori, conhecimento de que virá 
outra logo a seguir. Assim, o esforço 
induzido para que o resultado 
alcançado seja sustentável, acaba 
sendo diluído pela expectativa de 
que haverá mais.

 Agrava este ciclo vicioso 
e a despreparação da base. 
Esta situação fragiliza também 
as iniciativas relacionadas a 
sectores específicos, uma vez 
que, se há problemas básicos de 
sobrevivência, há pouco espaço 
para considerar aquilo que 
poderia ser o próximo passo ou 
o “building block” no processo de 
construção de famílias resilientes 
e economicamente estáveis nas 
zonas rurais de Moçambique, 
como por exemplo:

 Baixos níveis de educação. 
Apesar de ser de extrema 
importância pela sua contribuição 
na formação do capital humano 
nacional, o sector da Educação 

apresenta problemas estruturantes, 
como falta de escolas condignas 
e de qualidade, problemas de 
distribuição e acesso aos livros, 
falta de formação especializada 
(pedagogia) dos professores, 
entre outros. Nas zonas rurais, 
cerca de 32% da população não 
tem educação formal. Se não 
temos informação básica e as 
condições são difíceis, será ainda 
mais complicado aproveitar e 
capitalizar as oportunidades ou 
espaço para aprender questões 
mais complexas.

 Limitação no acesso à 
informação e conhecimento. 
Na falta de infra-estruturas 
adequadas, a fonte de informação 
e conhecimento, nas zonas 
rurais, são as figuras de poder 
estabelecidas pelo sistema 
como secretário do bairro, chefe 
do quarteirão, régulo, entre 
outras. Mas este modelo já é, 
por si só, frágil, pois é facilmente 
influenciável por diversos factores, 
mas também porque, mesmo ao 
nível destas figuras de poder, no 
plano local, o conhecimento e 
informação são limitados.

 Meios básicos de vida. Em 
certos casos, os níveis de pobreza 
são tão extremos que há uma 
necessidade de, antes de mais 
nada, munir as pessoas de meios 

e conhecimentos básicos de 
sobrevivência.

 O comportamento da mão 
estendida. Temos predisposição 
para nos posicionarmos como 
aquele que precisa, sempre. Não 
temos sede de mostrar trabalho e 
nos orgulharmos dos resultados 
positivos que podíamos ter 
alcançado sempre que recebemos 
um empurrão através das 
iniciativas de desenvolvimento.

 Efeitos das mudanças climáticas. 
Existem também factores externos 
condicionantes para o ciclo que 
existe. Mais de 70% da população 
moçambicana vive ao longo de 
zonas costeiras, estando exposta 
aos desastres naturais, tais como 
ciclones e cheias, resultando 
em deslocações regulares e 
impossibilitando as populações de 
criar bases em um lugar por muito 
tempo. Nesses casos, há sempre 
a necessidade de recomeçar.

 Estes e outros factores 
limitam as iniciativas que tenham 
por objectivo reduzir o nível de 
pobreza extrema, que apresenta 
tendências crescentes. O 
processo de desenvolvimento 
devia ser encarado como um 
processo inclusivo e contínuo, 
com vista a alcançar altos níveis 
de produtividade e resiliência da 
população rural.

A base do
desenvolvimento

está viciada
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Texto: Quelto Janeiro

Emília Nunes – empreendedora

Emília Nunes: a rainha dos codornizes
Há trinta anos, a empreendedora Emília Nunes destaca-
se no mercado na área de produção e venda de ovos e 
carne de codornizes. Baseada em Maputo, sonha em 
levar o negócio a outras províncias, assim como aos 
países vizinhos. O grande obstáculo, segundo ela, é a 
falta de investidores capazes de levar os seus produtos 
além-fronteiras com vista a mostrar as potencialidades 
moçambicanas.

Com capacidade para produzir mais 
de 2000 codornizes por semana, a 
empreendedora Emília Nunes conta 
horas para ver em sua carteira de 
clientes algum investidor que leve 
o seu produto a outras províncias 

do país e aos países vizinhos. Com 
sede na Matola J, o projecto conta 
com dois trabalhadores fixos, aos 
quais se juntam algumas senhoras 
em dias de abate. A mentora revela 
mais pormenores na interacção que 
se segue.

Dossier Económico (DE): Como é 
que nasce a ideia de produzir e vender 
ovos de codorniz?

MULHER INICIOU NEGÓCIO HÁ 30 ANOS

E.N: Tudo começou num passeio. 
Fomos convidados para um passeio 
no bairro Matola-gare, no município 
da Matola, em 1992. Chegámos a uma 
propriedade de um amigo. Chegados 
lá, apareceu um outro amigo que 
trazia consigo um cesto de tamanho 
normal, com alguns ovos cozidos de 
codorniz. Eu e meu marido comemos 
e gostámos. Então, aquilo incentivou-
me a produzir os ovos. Comecei em 
uma chocadeira bem pequena. Pela 
nossa sorte, um amigo ofereceu-nos 
200 ovos de codornizes. Somente um 
ovo chocou e o meu marido disse, na 
altura, que era sinal de que teríamos 
mais. O senhor que nos ofereceu 
os 200 ovos tinha codornizes como 
se fosse passarinho na casa dele. 
Recordo-me que foi na altura em que 
havia falta de combustível para circular 
em Moçambique. Meu marido saía do 

serviço na cidade de Maputo para 
Matola, com vista a levar dez ovos 
por dia para metermos na chocadeira. 
Morávamos no décimo sexto andar e 
tínhamos um terraço grande. Comecei 
a fazer gaiolas de passarinho, fiz 
tantas de tal forma que, quando descia 
do elevador com sacos de estrume, 
me sentia mal porque cruzava com 
pessoas bem engravatadas, de fato. 
Decidi mudar para uma casa rés-
do-chão, ao lado da maternidade do 
Hospital Central de Maputo.

 
“Trata doenças femininas e 

impotência sexual masculina”
 DE: Pelo visto, não foi fácil começar 

na capital?
E.N: Tempos depois, um amigo 

ajudou-nos a comprar terreno no 
município da Matola. Na altura, 
tudo era praticamente mato e quase 
ninguém queria viver cá. Actualmente, 
tenho um pavilhão cheio de ovos.

DE: Sob ponto de vista de 
investimento, quanto foi investido para 
dar seguimento ao negócio até esta 
parte?

E.N: Não me recordo. Digo assim 
porque recentemente estive em 
Portugal por motivos de doença. 
Fiquei lá cerca de seis meses e, 
nesse período ausente, o negócio 
esteve aos cuidados da minha 
irmã. Apesar de o negócio ir bem, a 
máquina, neste caso a incubadora, 
avariou. E os reprodutores já não 
estavam a produzir ovos. Tivemos 
que mandar reparar a máquina, o que 
não foi fácil, pois acarretou custos. 
Conseguimos e agora produzimos 
mais codornizes por semana. Os ovos 
de codornizes são bons para mulheres 
com problemas cardíacos, memória e 
outros problemas.

 
“O segredo que muitos 

desconhecem”
DE: Qual é o segredo para o 

sucesso nesta área de produção?
E.N: O segredo que muitos 

desconhecem, inclusive a minha irmã 
não sabia, na altura em que esteve a 
cuidar do negócio, é o hábito de mudar 
os reprodutores de oito a nove meses 
porque estes ficam velhos. Geralmente, 
abatemos e vendemos a carne. A 
troca de reprodutores acarreta custos. 
Os últimos que comprei chegaram a 
custar 120 meticais. Tanto é que há 
uma senhora no distrito da Manhiça 
que me forneceu a 90 meticais, mas 
se os reprodutores estiverem muito 
velhos, a probabilidade de nascerem 
codornizes defeituosos é maior.
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CIM destaca colaboração da SMS Catering

A informação foi dada a conhecer 
pelo CIM, através de um comunicado 
que surge em resposta à nota posta 
a circular nas redes sociais pela 
Comissão Halal Moçambique (CHM), 
dando conta que a SMS Catering não 
obedece os padrões "halal" definidos 
pela Comissão no fornecimento dos 
seus produtos.

"Tendo sido contactado pela 
SMS – Sociedade Moçambicana de 
Serviços, SA. mais conhecida por 
SMS Catering, empresa responsável 
pelo fornecimento das refeições às 
companhias aéreas TAP, no percurso 
Maputo – Lisboa, e LAM, nos voos 
com partida de Maputo, para nos 

pronunciarmos acerca do estágio 
actual do processo em curso para 
Certificação Halal, na qualidade de 
entidade prestadora destes serviços, 
cumpre-nos informar que constatamos 
todo o envolvimento e colaboração da 
SMS Catering para o cumprimento dos 
padrões exigidos nos processos que 
conduzirão à obtenção do certificado. 
Pelo que, apelamos a paciência, 
melhor atenção e compreensão de 
todos", lê-se no comunicado.

O comunicado surge dias depois 
da SMS Catering, provedora de 
serviços às companhias aéreas TAP e 
LAM, nas rotas acima mencionadas, 
ter repudiado a informação posta a 

SMS Catering

PARA OBTENÇÃO DO CERTIFICADO HALAL

O envolvimento e colaboração da SMS Catering foram 
destacados pelo Conselho Islâmico de Moçambique 
(CIM), na semana passada, como acções positivas para o 
cumprimento dos padrões exigidos com vista a obtenção 
do certificado Halal.

circular através das redes sociais pela Comissão Halal de Moçambique, 
padronizadora dos serviços halal.

Em nota de repúdio, a SMS 
Catering considera de "lamentável" a 
atitude tomada pela CHM.

"Consideramos de lamentável esta 
atitude, pelo facto da SMS Catering 
estar em processo de certificação 
halal junto ao Conselho Islâmico 
de Moçambique – Gabinete de 
Certificação Halal, que mereceu 
preferência da SMS Catering na 
avaliação que fez às entidades que 
emitem esta certificação".

A empresa refere ainda, no seu 
comunicado, ter conhecimento de 
que a Comissão Halal Moçambique 
(CHM) não é a única empresa com 
competências para certificação Halal, 
como deu a entender na sua nota.

O comunicado do CIM veio 
mesmo a calhar e a SMS Catering 
mostra-se "confiante na obtenção 
breve dos certificados que fazem 
jus ao empenho, rigor profissional, 
capacidade e qualidade que tem 
estado a consolidar ao longo dos 
cerca de 30 anos de existência, 
sujeita a auditorias internas e 
internacionais regulares que têm 
sempre comprovado que a empresa 
cumpre com os mais elevados 
requisitos exigidos".

A SMS Catering apela à CHM a 
pautar pelo respeito pelas outras 
empresas. "É preciso respeitar as 
outras entidades de reconhecido 
mérito a nível nacional e internacional, 
provedoras do mesmo serviço", lê-
se.

"Consideramos de lamentável esta 
atitude, pelo facto da SMS Catering 
estar em processo de certificação 
halal junto ao Conselho Islâmico 
de Moçambique – Gabinete de 
Certificação Halal, que mereceu 
preferência da SMS Catering na 
avaliação que fez às entidades que 
emitem esta certificação"

“
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Texto: cortesia

 Tiveram lugar na última quarta-feira, 09 de Novembro, 
em todas as três regiões do país, nomeadamente Norte, 
Centro e Sul, seminários de validação do Plano Estratégico 
do Instituto Nacional de Segurança Social para o período 
2023-2027 (PEINSS 2023-2027), que estava em auscultação 
desde Outubro do ano transacto.

Validado Plano Estratégico do INSS

INSS

Encontros como este tiveram lugar nas três regiões do país

EM SEMINÁRIOS REGIONAIS

Sindicatos Independentes e Livres 
de Moçambique (CONSILMO) 
e dos Conselhos Empresariais 
Provinciais (CEP).

O documento em referência, ou 
seja, o Plano Estratégico do Instituto 
Nacional de Segurança Social 2023-
2027, constitui um instrumento de 
gestão que irá orientar a actuação 
da instituição, no âmbito da sua 
missão consagrada no artigo 1 
do Decreto nº 17/88, de 27 de 
Dezembro, que cria o INSS, como 
a gestora do regime de segurança 
social no país.

Trata-se do segundo Plano 
Estratégico do INSS, que resulta de 
um trabalho exaustivo desenvolvido 
por uma equipa de funcionários, 
mandatada pela Direcção-Geral da 
instituição, com vista a definir os 
objectivos estratégicos no período 
em alusão, em que foi usado 
como ponto de partida o Plano 
Estratégico 2014-2018, ajustado 
a 2022 (PEINSS 2014-2022), que 
permitiu estabelecer bases para a 
projecção do próximo quinquénio. 
Durante o processo de preparação 
e elaboração, foram realizadas, ao 
nível nacional, consultas públicas 
aos utentes do sistema, aos 
parceiros sociais e outras entidades 
afins, bem como aplicados 
questionários aos funcionários 
do INSS. O PEINSS 2023-2027, 
que tem como lema “Por uma 
Segurança Social mais Inclusiva”, 
inspirado na visão do INSS definida 
para o período, definiu, para a sua 
operacionalização, quatro pilares 
estratégicos, nomeadamente 
a Expansão do Sistema; a 
Sustentabilidade do Sistema; a 
Comunicação e Imagem, bem como 
o Desenvolvimento Institucional. O 
referido instrumento estratégico 
contém ainda 12 objectivos 
estratégicos, cuja materialização 

é feita através de 58 acções 
estratégicas de impacto relevante 
para o sistema de segurança social 
obrigatória do país.

De recordar que a auscultação 
do Plano Estratégico do INSS foi 
lançada pela ministra do Trabalho 
e Segurança Social, Margarida 

Adamugi Talapa, no Centro 
Internacional de Conferências 
Joaquim Chissano, na cidade de 
Maputo, a 7 de Outubro de 2021.

Moçambique é um membro de 
pleno direito junto às instituições 
internacionais, para o caso 
concreto do organismo das Nações 
Unidas que vela por assuntos 
laborais e sociais, a Organização 
Internacional do Trabalho (OIT). E, 
acima de tudo, a segurança social 
é um dos direitos fundamentais do 
Homem, consagrado através da 
Declaração Universal dos Direitos 
Humanos de 1948, sendo a OIT 

a principal responsável pela sua 
concretização. A 89ª sessão da 
Conferência Internacional do 
Trabalho, realizada em Junho de 
2001, reiterou este desiderato 
e reconheceu que se deve dar 
prioridade absoluta às políticas 
e iniciativas que promovam a 
extensão da protecção social para 
pessoas que não estão cobertas, 
uma vez que a protecção social não 
deve ser vista apenas como algo 
fundamental para o bem-estar dos 
trabalhadores no sector formal e 
suas famílias, mas também para os 
outros segmentos da sociedade.
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DOSSIER DE MARCAS

Texto: cortesia

A Coca-Cola SABCO Moçambique e o Standard Bank 
rubricaram nesta quarta-feira, 9 de Novembro, um 
memorando de entendimento que visa a colaboração das 
duas instituições para promover o empreendedorismo, 
com especial enfoque nas mulheres e jovens.

Coca-Cola e Standard Bank assinam 
memorando

 Fábrica da Coca-Cola

Standard Bank

VISANDO A PROMOÇÃO DO EMPREENDEDORISMO

O acordo nasce da visão das 
duas entidades de, através dos 
seus pilares de sustentabilidade, 
criar oportunidades de crescimento 
inclusivo para as comunidades.

Estas oportunidades serão 
materializadas através dos vários 
programas de promoção do 
empreendedorismo, com destaque 
para o iCreate, desenvolvido pela 
Incubadora de Negócios do Standard 
Bank.

Com o programa iCreate, as duas 
entidades almejam alcançar o rácio 
de comparticipação de mulheres 
nas empresas, estabelecendo uma 
equidade de género. Num programa 
de aceleração de 12 semanas, 
as beneficiárias do projecto serão 

expostas a uma formação prática que 
contemplará sessões de mentoria, 
aconselhamento, workshops, e 
demonstrações sobre negócio.

Para além de colaborarem no 
iCreate, programa que conta também 
com o contributo da Cooperação 
Alemã e seus parceiros da E4D, o 
banco e a empresa de refrigerantes 
comprometem-se a criar outras 
iniciativas com vista ao empoderamento 
da mulher.

 “Comprometemo-nos em executar 
as actividades deste programa com zelo 
e em criar outras oportunidades para 
inspirar jovens mulheres a projectar 
e liderar os seus negócios, dotando-
as de conhecimentos e facilitando-as 
o acesso a novos mercados, através 
do contacto com diversos palestrantes 
e parceiros do programa,” disse João 
Guirengane, Director da Banca de 

Negócios e Clientes Comerciais do 
Standard Bank.

Por seu turno, a Coca-Cola SABCO 
Moçambique compromete-se a 

encorajar o empoderamento através da 
partilha de conhecimento, experiência, 
desenvolvimento da cadeia de 
fornecimento local e oportunidades de 
mercado.

De acordo com Duncan Wyness, 
director geral da Coca-Cola Sabco 
Moçambique, a sua empresa irá alocar 
os seus profissionais como oradores do 
programa e assim partilhar a experiência 
de boas práticas empresarias. “Através 
dos Masterclass, vamos partilhar 
a nossa visão sobre o mundo de 
negócios e sobretudo proporcionar 
aos formandos ferramentas para que, 
terminado o programa, saibam captar 
oportunidades”, disse Duncan Wyness.

Duncan frisou que a Coca-Cola 
Moçambique está empenhada na 
inclusão económica, como parte da 
sua responsabilidade social desde 
2012, tendo dito que “em 2019, 
implementámos o projecto de recolha 
e reciclagem de garrafas PET, onde 
para além de garantir a limpeza do 
ambiente, impactámos 6.583 mulheres 
e jovens colectores de garrafas 
plásticas através da empregabilidade 
e formação”.

 A assinatura do acordo teve lugar na 
Incubadora de Negócios do Standard 
Bank e contou com a participação de 
várias entidades públicas e privadas.
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O primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, 
disse esta quarta-feira (09 de Novembro) que o país prevê 
antecipar a meta de 50% da produção de electricidade a 
partir de energias renováveis, prevista para 2030, face aos 
novos projectos em curso.
"A transição energética será acelerada. Cerca de 40 
MegaWatts de nova capacidade

Governo quer acelerar  transição energética

solar e eólica serão concluídos em 
2023", afirmou Ulisses Correia e Silva, 
na abertura do debate no parlamento, 
na generalidade, da proposta do 
Orçamento do Estado para o próximo 
ano.

"Com a Cabeólica foi assinado um 
memorando de entendimento para 
aumentar a capacidade de produção 
eólica no país, aqui na praia, de 11 para 
24 MegaWatts, o projecto estruturante 
da central de bombagem hídrica de 
Santiago está em preparação para 
funcionar em 2026", acrescentou.

As centrais térmicas garantem 
actualmente cerca de 80% da energia 

Ulisses Correia e Silva, primeiro-ministro cabo-verdiano

CABO VERDE

eléctrica produzida em Cabo Verde, 
não tendo o país qualquer capacidade 
de refinação, importando esses 
combustíveis, factura que disparou 
nos últimos meses devido à crise 
inflacionista provocada pela guerra na 
Ucrânia.

Segundo Ulisses Correia e 
Silva, um "forte plano de eficiência 
energética, através da gestão e 
tecnologias eficientes, consumos mais 
eficientes e redução de perdas" vai ser 
implementado igualmente em 2023.

"Com os projectos solares 
adjudicados a produtores 
independentes para as ilhas do Sal, 
Boa Vista e São Vicente, os projectos 
solares de pequena dimensão 
nas restantes ilhas que estão em 
execução, com estes investimentos, 
estarão criadas as condições para 

ultrapassar 30% da penetração 
das energias renováveis em 2025", 
apontou.

"Com os projectos estratégicos já 
identificados, e em fase de negociação 
com os parceiros, estarão criadas as 
condições para Cabo Verde ultrapassar 
a meta de 50% de energias renováveis 
em 2030 e talvez antes", acrescentou o 
primeiro-ministro.

Reconheceu ainda que a transição 
energética "é uma grande oportunidade 
para investimentos privados, criação 
de empregos", num mercado "com 
um bom quadro regulatório, incentivos 
fiscais, financeiros e oferta de recursos 
humanos qualificados através do 
serviço".

Cabo Verde enfrenta uma profunda 
crise económica e financeira, 
decorrente da forte quebra na procura 

turística – sector que 
garante 25% do Produto 
Interno Bruto (PIB) do 
arquipélago – desde Março 
de 2020.

Com alguma retoma 
da procura turística, o 
país cresceu 7% em 
2021, segundo dados 
do Instituto Nacional de 
Estatística. Entretanto, 
devido às consequências 
económicas da guerra na 
Ucrânia, o Governo cabo-
verdiano reviu de 6% 
para 4% a perspectiva de 
crescimento económico 
em 2022, mas, no final 
de Outubro, o Banco de 
Cabo Verde admitiu que o 
crescimento do PIB, este 
ano, poderá, afinal, ser 
superior a 8%.

Cabo Verde espera 
um crescimento de 4,8% 
do PIB em 2023 e uma 
inflação inferior a 4% – 
metade da registada este 
ano – de acordo com as 
previsões que constam 
dos documentos de 
suporte à proposta de lei 
do Orçamento do Estado 
de Cabo Verde.

A proposta de 
Orçamento do Estado 
para 2023, entregue pelo 
Governo ao parlamento 
em 03 de Outubro, está 
avaliada em cerca de 77,9 
mil milhões de escudos 
(705 milhões de euros). 
Notícias ao Minuto

INTERNACIONAL

Texto: Dossier Económico
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O Banco da Rússia avançou esta quinta-feira, 10 de 
Novembro, as previsões da economia russa para o quarto 
trimestre do presente ano, antecipando uma contracção 
do Produto Interno Bruto (PIB) na ordem dos 7,1 por cento.

Economia russa deve contrair
7,1% no 4.º trimestre

A economia russa já está em 
recessão, contraiu 4,1% no segundo 
trimestre e 4% no terceiro trimestre, 
depois de ter crescido 3,5% nos 
primeiros três meses do ano.

Como resultado, o Banco Central 
prevê uma queda do PIB russo entre 
3 e 3,5% este ano, muito acima 
do esperado no início da actual 
campanha militar russa na Ucrânia.

A Rússia enfrenta sanções 
económicas sem precedentes, num 
total de 12.739, se acrescentarmos as 
restrições impostas pela comunidade 
internacional antes e depois da 
intervenção militar na Ucrânia.

O Banco Central estima que a 

Rússia permanecerá em recessão 
no próximo ano, com uma contracção 
entre 1 e 4 por cento do PIB, embora 
espere que a economia regresse ao 
crescimento no segundo semestre 
de 2023.

Pelo seu lado, o ministério russo 
da Economia prevê que a Rússia 
terminará o ano com uma contracção 
de 2,9% e que no próximo ano será 
de apenas 0,8%.

O Presidente russo, Vladimir 
Putin, apelou ao seu Governo para 
aumentar o rendimento efectivo 
dos russos, especialmente os 
rendimentos das famílias com 
crianças. Banco Central da Rússia

INTERNACIONAL
PREVÊ BANCO CENTRAL

A taxa de desemprego aumentou para 5,8% no 3.º trimestre 
deste ano, de acordo com os dados divulgados esta 
quarta-feira (09 de Novembro), pelo Instituto Nacional de 
Estatística (INE) de Portugal.

Taxa de desemprego aumenta para 5,8% no 3.º 
trimestre

No 3.º trimestre de 2022, a 
população empregada (4.929,1 mil 
de pessoas) aumentou 0,6% (27,3 
mil) em relação ao trimestre anterior 
e 1,0% (51,0 mil), relativamente ao 
trimestre homólogo.

A população desempregada, 
estimada em 305,8 mil pessoas, 
aumentou 2,3% (7,0 mil) em relação 
ao trimestre anterior e diminuiu 
4,1% (12,9 mil) relativamente ao 
homólogo.

A subutilização do trabalho 
abrangeu 603,1 mil pessoas, tendo 
aumentado 0,4% (2,4 mil) em relação 
ao trimestre anterior e diminuído 

6,1% (39,3 mil) relativamente ao 
período homólogo.

A taxa de subutilização do trabalho, 
estimada em 11,2%, manteve-se 
inalterada em relação ao trimestre 
anterior e teve um decréscimo de 0,7 
p.p. em comparação com o período 
homólogo.

A proporção da população 
empregada em teletrabalho, isto é, 
que trabalhou a partir de casa com 
recurso às tecnologias de informação 
e comunicação, foi de 17,0% (836,7 
mil pessoas), menos 2,6 pontos 
percentuais (p.p.) do que no 2.º 
trimestre de 2022. Notícias ao Minuto Há mais gente sem emprego em Portugal

PORTUGAL
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O Banco de Desenvolvimento Angolano (BDA) 
desembolsou, entre Maio e Novembro deste ano, 42 mil 
milhões de kwanzas para um total de 1.022 projectos, 
inseridos no Programa de Acesso ao Crédito (PAC), com 
o objectivo de dinamizar o Programa de Apoio à Produção 
e Diversificação das Importações (PRODESI).

BDA injecta 42 mil milhões de kwanzas na 
economia

Estes dados foram apresentados 
esta quinta-feira, 10 de Novembro, em 
Luanda, pelo secretário de Estado para 
a Economia, Ivan Marques dos Santos, 
durante o encontro com a imprensa, que 
visou apresentar os resultados obtidos 
com o programa de facilitação de crédito 
à Economia Real, que o Executivo leva a 
cabo desde 2018.

 
Projectos financiados

De acordo com Ivan dos Santos, dos 
1.022 projectos financiados pelo BDA, 
o sector da Agricultura lidera com 407 
projectos, seguido pelo do Comércio 
e Distribuição (246), Pescas (118), 

Pecuária (100), Turismo (77), Indústria 
Transformadora (47), Resíduos Sólidos e 
Urbanos (21), Vestuário e Têxteis (6).

Segundo o secretário de Estado 
para a Economia, os 42 mil milhões de 
kwanzas desembolsados, num total de 
1.022 projectos, a província de Luanda 
lidera com 12 mil milhões, Benguela (3 mil 
milhões), Uíge (2,6 mil milhões), Bengo 
(2,5 mil milhões), Huíla (2,2 mil milhões), 
Cuanza-Sul (2,2 mil milhões), Huambo 
(1,8 mil milhões), Cuanza-Norte (1,7 mil 
milhões) e Cuando Cubango (1,7 mil 
milhões).

Adiantou ainda que a província do 
Cunene soma com 1,7 mil milhões de 

Secretário de Estado para a Economia, Ivan Marques dos Santos (DR)

kwanzas, em projectos financiados, 
Bie (1,6 mil milhões), Malanje (1,6 mil 
milhões), Cabinda (1,1 mil milhões), 
Zaire (1000 milhões), Lunda-Norte (952 
milhões), Namibe (905 milhões), Moxico 
(750 milhões) e Lunda-Sul (545 milhões).

 
Aprovados

Durante o período em análise, segundo 
Ivan dos Santos, o BDA aprovou 1.758 
projectos, avaliados em 68 mil milhões de 
kwanzas.

De acordo com o responsável, 
dos projectos aprovados, o sector da 
Agricultura soma 722 projectos, Comércio 
e Distribuição (455), Pecuária (157), 
Pescas (152), Turismo (152), Indústria 
Transformadora (81), Resíduos Sólidos e 
Urbanos (31), Vestuário e Têxteis (8).

Segundo Ivan Marques dos Santos, 
a par dos 1.022 projectos já financiados, 
736 aguardam de recursos para serem 
financiados, num total de 3.359 já 
concluídos, 2.057 já remetidos ao BDA e 
1.302 projectos que estão na carteira do 
Ministério da economia e planeamento.

 Desenvolvimento
No quadro do Plano de Desenvolvimento 

Nacional 2018/2022, o Ministério da 
Economia e Planeamento atingiu uma meta 
de 630 cooperativas, quando inicialmente 
estavam previstas 470.

No sector empresarial, foi atingida uma 
meta de 2.365 empresas, contra as 1.514 
definidas anteriormente, o que perfaz um 
total de 2.995 projectos.

"A evolução dos números apresentados 
no quadro do programa de acesso ao 
crédito (PAC) ilustram de forma clara o 
novo paradigma que está a ser liderado 
pelo titular do poder executivo, baseado na 
diversificação da economia, com aposta no 
sector da agricultura, como motor para a 
dinamização da economia nacional”, disse.

Apontou que, apesar de os dados 
apresentarem indicadores positivos, o 
Ministério da economia e planeamento 
ainda não está satisfeito com os números 
apresentados durante o encontro.

"Vamos continuar a trabalhar para 
que estes números melhorem de forma 
quantitativa e qualitativa em prol da 
diversificação da economia do país”, 
rematou.

 
 

  Expo "Feito em Angola” é apresentada 
amanhã

O Ministério da Economia e Planeamento 
apresenta amanhã, quinta-feira, em Luanda, 
a data da realização, este ano, da 1ª 
edição da Expo "Feito em Angola”, que visa 
fomentar a produção nacional, no quadro da 
política do Executivo da diversificação da 
economia nacional.

Segundo uma nota de imprensa do 
Ministério da Economia e Planeamento, 
a que o Jornal de Angola teve acesso, a 
Expo Feito em Angola, é um evento que terá 
uma periodicidade anual, e a partir deste 
ano, entra na agenda dos produtores e 
consumidores nacionais.

A ideia da realização da Expo “Feito em 
Angola” é dar visibilidade à produção local, 
com o objectivo de aumentar o seu acesso 
ao mercado interno.

Durante o anúncio da data da realização da 
Expo “Feito em Angola”, a ser proferida pelo 
secretário de Estado para a economia, Ivan 
Marques dos Santos, serão apresentados os 
critérios de participação dos expositores e o 
papel do INAPEM durante o evento.

O evento que acontece na sala de 
imprensa Carlos Rocha "Dilolwa”, vai contar 
com a presença do Presidente do Conselho 
de Administração do Instituto de Apoio 
às Micro, Pequenas e Médias Empresas, 
INAPEM, João Nkosi, e do PCA do Grupo 
Eventos Arena, Bruno Albernaz. Jornal de 
Angola

INTERNACIONAL
ANGOLA
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O vice-presidente Geraldo Alckmin  (PSB), 
coordenador da equipa de transição do novo Governo, 
esteve reunido no final da tarde de terça-feira, 08 de 
Novembro, com integrantes da Comissão Mista de 
Orçamento (CMO) para discutir propostas e soluções 
para encaixar as promessas da campanha, como o 
Auxílio Brasil – que voltará a chamar-se Bolsa Família  
– no valor de 600 reais, e o aumento real do salário 
mínimo no Orçamento de 2023.

Planos de Lula para viabilizar promessas

Na última reunião realizada, 
quinta-feira, a proposta acordada 
foi a elaboração de uma PEC, 
excepcionalizando essas despesas do 

tecto de gastos. Mas, nos últimos dias, 
a equipa passou a sinalizar também o 
estudo de outras alternativas.

 A primeira opção da equipa é pela 

Lula da Silva manteve recentemente encontros com os chefes dos outros poderes

elaboração de uma PEC, mas também 
vem articulando uma segunda opção 
caso encontre resistência de adesão 
do Congresso. Essa outra alternativa 
seria apoiar-se na decisão do STF 
que foi tomada em 2021, que exigia 
que Governo pagasse uma renda 
básica à família mais vulneráveis. A 
última alternativa seria viabilizar essas 
despesas por meio de uma Medida 
Provisória, com crédito extraordinário 
baseado em um precedente de 2016 
dado pelo Tribunal de Contas da 
União. 

 A reunião que estava marcada 
para a manhã de terça-feira, 8, foi 
remarcada para o fim do dia. A ideia 
do adiamento era para os membros 

da transição utilizarem o dia para 
medir o grau de apoio no Congresso 
para a aprovação da medida e quais 
seriam as contrapartidas para tal e, 
depois de perder força durante o dia, 
a probabilidade de autorização dos 
gastos via PEC voltaram a ser tratadas 
como prioridade. 

No centro dessa negociação, está a 
base do Congresso, que conta com forte 
apoio ao Governo de Jair Bolsonaro. 
Por isso, a equipa passou a avaliar 
outras alternativas, com a articulação 
de uma MP ganhando força entre a 
equipa de transição. Apesar da PEC 
ter mais segurança jurídica, a MP seria 
uma alternativa para negociar termos 
do novo governo com o Congresso, a 

partir do momento em que 
ele começasse. Medidas 
Provisórias têm validade 
de 120 dias, assim que 
assinadas, e Lula pode 
publicá-las assim que 
assumir a presidência, no 
início de Janeiro.

 Lula prometeu a 
manutenção dos 600 reais 
para os beneficiários do 
programa de transferência 
de renda, e um bónus de 
150 reais para famílias com 
crianças abaixo de 6 anos de 
idade. Só esses benefícios 
exigem um acréscimo de 
70 bilhões de reais – 52 
bilhões de reais com os 600 
reais e 18 bilhões de reais 
com os 150 reais – e não há 
espaço para isso no tecto de 
gastos. Por isso, a equipe de 
transição do novo governo 
vem estudando alternativas 
para garantir o cumprimento 
das promessas. A reportagem 
de VEJA mostra que todas 
as promessas de campanha 
do petista têm um custo 
calculado em 153 bilhões de 
reais.  Só o aumento real do 
salário mínimo tem um custo 
estimado de 18 bilhões de 
reais, sendo esse o segundo 
maior custo do Governo, 
depois do Auxílio Brasil 
(Bolsa Família).  Mas, ainda 
restam dúvidas sobre como 
o Governo vai acomodar as 
demais promessas dentro do 
orçamento, como a isenção 
tributária dos que recebem até 
5 mil reais, que vem ficando 
escanteada das reuniões da 
equipa de transição. Veja
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