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DESTAQUE

Jorge Fernandes, Presidente da Mesa de Assembleia da CTA (CTA)

Relatório de actividades aprovado por unanimidade (CTA)

Empresariado diz que instrumento reduz
competitividade
A nova proposta de Lei de Caju preocupa os membros 
da Confederação das Associações Económicas de 
Moçambique (CTA), por alegadamente prever acções que 
podem culminar com a redução da competitividade no 
sector. Essa posição foi manifestada pelo presidente da 
Mesa da Assembleia Geral da agremiação esta quinta-feira, 
08 de Dezembro, no âmbito da realização da 33ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Geral, evento que decorreu na 
cidade de Maputo.

A 06 de Dezembro do presente ano, o 
Conselho de Ministros apreciou e aprovou 
a proposta de Lei que altera a Lei n.º 13/99, 
de 1 de Novembro, Lei do Caju. De acordo 
com o Executivo, o instrumento pretende 
consolidar o regime jurídico da cadeia de 
valor do caju, através da sua adequação às 
exigências actuais do mercado nacional e 
internacional, estimular a competitividade 
entre os actores e garantir a segurança e 
tranquilidade necessárias aos investimentos 
no subsector do caju.

 Quem não está convicto disso é o sector 
privado, que, na manhã desta quinta-feira, 

aproveitou a sua Assembleia-Geral ordinária 
da CTA para emitir sinais de insatisfação. A 
grande inquietação, de acordo com a classe 
empresarial, tem que ver com o facto de a 
proposta de lei introduzir uma taxação sobre 
a película da amêndoa, o que resultará no 
encarecimento do produto e consequente 
redução da competitividade.

  Coube a Jorge Fernandes, presidente 
da Mesa da Assembleia-Geral da CTA, dar 
voz à preocupação da classe. Entretanto, as 
propostas de alterações à Lei do Caju não são 
as únicas a “tirarem sono” aos empresários, 
que estão igualmente insatisfeitos com a 
forma como está a ser implementada a 
Tabela Salarial Única (TSU).

 "A TSU cria insatisfação na implementação 
e negociação do salário mínimo, e os 

PROPOSTA DA LEI DE CAJU NÃO AGRADA CTA

membros estão insatisfeitos com o formato 
concreto do pacote fiscal, pois foge do espírito 
do estímulo à economia˝, pontuou Jorge 
Fernandes.

Questionado sobre o 13o vencimento no 

Texto: Dossier Económico

sector privado, Fernandes disse que se trata 
de “uma opção”, frisando que as empresas 
que têm boas condições pagarão. Apesar 
das diversas adversidades que a economia 
mundial enfrenta, a CTA assegura que irá 
implementar acções com vista a engajar as 
Pequenas e Médias Empresas (PME) no 
desenvolvimento sustentável, crescimento 
verde e nos processos produtivos amigos do 
ambiente.

 
Aprovados instrumentos de gestão para 

2023
  A 33ª Sessão Ordinária da Assembleia 

Geral da CTA teve como ponto central 
da agenda a apresentação, discussão 
e aprovação do Plano de Actividades e 
Orçamento para 2023, bem como a análise 
da actual situação económica do país.  

  "Este plano tem em vista aumentar a 
produtividade do diálogo público e privado, 
aprofundar o desenvolvimento institucional da 
CTA, assegurar a competitividade do sector 
empresarial moçambicano, fortalecer as 
parcerias internas e externas. No ano 2023, 
a CTA irá prosseguir com a monitoria dessas 
medidas com vista a surtirem efeito no sector 
empresarial, que é acelerar a economia, 
vincou o presidente da Mesa da Assembleia 
Geral.

A Assembleia Geral também aprovou, 
por unanimidade, o relatório preliminar das 
actividades de 2022. Segundo a CTA, do 
total das actividades planificadas para o ano 
em apreço, foram implementadas 60%, 16% 
encontram-se em implementação, sendo que 
24% não foram implementadas, por “diversos 
motivos”.
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Armindo Tiago, ministro da Saúde

DESTAQUE

Milton Talia, presidente da AMM

Governo só atendeu a duas reivindicações
da AMM
Os médicos estão em greve desde a última segunda-
feira, 05 de Dezembro, na tentativa de forçar o Governo 
moçambicano a corrigir as inconformidades constantes 
na Tabela Salarial Única (TSU) e a respeitar o estatuto 
da classe. Esta quinta-feira, a Associação Médica de 
Moçambique (AMM) fez saber que o Governo apenas 
atendeu a duas das suas 14 reivindicações, e que, dado 
o histórico de incumprimento de acordos por parte 
do Executivo, a classe só vai considerar que todos 
os princípios acordados foram “resolvidos” quando 
estiverem totalmente implementados. 

Nada alterado em relação aos planos dos 
médicos. Pelas indicações mais recentes, 
tudo leva a crer que a greve vai seguir o 
seu curso normal, ou seja, não deverá ser 
suspensa, antevendo-se o aumento do 
caos nas unidades hospitalares do Serviço 
Nacional de Saúde, numa altura – quadra 
festiva – particularmente sensível.

Em comunicado descrito como “nota 

explicativa sobre o processo negocial 
das reivindicações da classe médica”, 
a AMM revela, apesar de ter chegado a 
um princípio de acordo em relação a 10 
reivindicações, de um total de 14, apenas 
duas exigências estão efetivamente a ser 
respondidas pelo Executivo.

A planilha da AMM indica que está 
“resolvida e implementada” a questão do 
“enquadramento condigno da classe”. 
Nesse aspecto, a AMM refere ter aceite a 
proposta dos representantes do Governo, 
que foi de um enquadramento três níveis 

MÉDICOS SEGUEM EM GREVE

Texto: Amad Canda

abaixo do reivindicado. Já em relação ao 
pedido de redução do desequilíbrio salarial 
entre as carreiras e os cargos de direcção, 

chefia e confiança, a 
classe considera que 
o princípio acordado 
está a ser “cumprido”. 
A indicação dada pelo 
Governo, segundo 
a agremiação, é de 
que a situação está 
a ser avaliada para 
proceder-se à devida 
correção. 

Em relação a duas 
reivindicações, os 
médicos dizem não 
haver nenhum avanço. 
São elas: Melhoria das 
condições de trabalho 
e Pagamento de horas 
extraordinárias pela 
realização de trabalho 
clínico (urgências e 
rondas) aos médicos 
titulares de cargos de 
direcção e chefia.

Em relação 
às restantes 10 
reivindicações, a AMM 
afirma ter havido 
“princípio de acordo”, 
mas o acordado não 
estará a ser cumprido 
pelo Executivo. O 
destaque vai para: 
Atribuição do subsídio 
de investigação aos 

médicos especialistas clínicos, a não 
reposição dos cortes salariais feitos no 
âmbito da TSU, e a limitação das horas 
extraordinárias em 1/6 do vencimento 
base, que os médicos afirmam não estar 
prevista na Lei.

Nunca houve negociações depois do 
início da greve

No seu documento, os médicos dão 
conta de quatro encontros com o Governo, 
nomeadamente nos dias 02, 04, 23 e 30 
de Novembro, e acrescentam que não 
houve qualquer ronda negocial depois 
de 30 de Novembro, pelo que estranham 
a “desinformação de que continuam a 
dialogar com a AMM”.

Nos referidos quatro encontros 
realizados, a AMM aponta a constante troca 
de interlocutores por parte do Executivo 
como uma das razões que terá contribuído 
para que não houvesse avanço em vários 
pontos e agora está mais desconfiado. 

“Pelo histórico de incumprimento 
de vários compromissos assumidos, 
assinados e publicados (alguns até em 
Boletins da República), a classe médica 
só vai considerar que todos os princípios 
acordados foram “resolvidos” quando 
estiverem totalmente implementados”, 
pode ler-se na nota.

De lembrar que a greve nacional dos 
médicos começou no passado dia 07 de 
Dezembro e, de acordo com o calendário da 
AMM, vai vigorar por 21 dias prorrogáveis. 
O Ministério da Saúde fez saber, através 
do titular do pelouro, Armindo Tiago, que 
o nível de adesão oscila entre 11 a 14%.
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Estamos a sensivelmente 
duas semanas da quadra 
festiva do Natal e do fim 
do ano. Como se previa, 
os preços já começaram 
a disparar nos grandes 
mercados grossistas, 
graças a um exercício 
especulativo e desonesto 
que visa essencialmente 
tirar proveito do aumento 
d a  p r o c u r a  p e l o s 
produtos alimentares da 
primeira necessidade, 
que é característica deste 
período. 

Este fenómeno já não 
surpreende a ninguém 
neste país, sendo tão 
certo quanto a morte 
ou  mesmo a  ida  do 
Presidente da República à 
Assembleia da República 
para apresentar o informe 
anual sobre o Estado da 
Nação. 

Porque previsível, e 
aproveitando o facto 
de estarmos a falar de 
prestação de contas, 
cumpre quest ionar a 
quem de direito o porquê 
deste fenómeno persistir 
até aos dias que correm. 
Moçambique tem uma 
ins t i tu ição  chamada 
Inspecção Nacional das 
Actividades Económicas 
(INAE), que em tempos 
da pandemia da Covid-19 
ficou ainda mais famosa 
pela dureza nas suas 

actuações contra  os 
violadores do Recolher 
Obrigatório que havia 
sido imposto no âmbito da 
Situação de Calamidade 
Pública. 

N ã o  s e  t e m  v i s t o 
a instituição a ser tão 
implacável no combate à 
especulação de preços, o 
que reduz sobremaneira 
a já diminuta capacidade 
de compra dos cidadãos 
moçambicanos, que nem 
mesmo na quadra festiva 
têm direito a um mínimo 
de alimentação condigna. 

É  e s t e  v a z i o  d e 
a u t o r i d a d e  q u e  c r i a 
cond ições  para  que 
o s  p r e v a r i c a d o r e s 
actuem impunemente, 
a s f i x i a n d o  o  p o b r e 
cidadão. Poder-se-á falar 
da falta de capacidade 
de fiscalização, fruto 
d a  i n s u f i c i ê n c i a  d e 
i n s p e c t o r e s .  A t é  s e 
entende que não possam 
cobrir cada centímetro do 
território nacional, mas 
será plausível que não 
estejam presentes nem 
nos principais mercados, 
como o Grossista do 
Zimpeto, por exemplo? 
Parece-nos que não. 

O u t r o  p r o b l e m a ,  e 
talvez mais grave do 
que a mera ausência, é 
a conivência da parte 
dos inspectores, que 

se manifesta através 
d o  r e c e b i m e n t o  d e 
subornos para, em troca 
disso, deixar as coisas 
como elas estão.  Ou 
seja, há inspectores que 
usam essa função para 
conquistarem ganhos 
pessoais, subvertendo 
p o r  c o m p l e t o  a  s u a 
missão. 

Dentro deste quadro, 
não espanta o pântano 
em que se transformam 
os mercados, sobretudo 
por estas alturas. É uma 
verdadeira selva, onde 
impera a lei  do mais 
forte, sendo que o mais 
forte é, naturalmente, 
que tem o produto e 
o  a p a d r i n h a m e n t o 
v e r g o n h o s o  d a s 
autoridades. O povo está 
abandonado e obrigado 
a pagar mais por menos, 
a consumir  produtos 
fora  do  prazo  e  mal 
conservados. Triste sina!

P e d e - s e  m a i s 
musculatura ao Estado 
p a r a  p r o t e g e r  o s 
pacatos cidadãos deste 
r o u b o  e s c a n c a r a d o . 
De contrário, o próprio 
Estado está a renunciar 
o seu papel e, pior do 
que isso, transfere-o aos 
abutres, aos inimigos 
dec la rados  do  povo 
trabalhador. 

serodiotouo@gmail.com
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Prakash Prehlad, vice-presidente da CTA

DESTAQUE

Dezenas de empresários participaram do evento

Reduzem transacções suspeitas em
Moçambique
A Confederação das Associações Económicas de 
Moçambique (CTA) e o Gabinete de Informação Financeira 
de Moçambique (GIFIM) realizaram na última quarta-feira, 
06 de Dezembro, um workshop de capacitação empresarial 
sobre branqueamento de capitais e financiamento ao 
terrorismo. Na ocasião, ficou-se a saber que, de 2020 para 
2021, reduziram as transacções suspeitas em Moçambique.

O encontro, que teve lugar na cidade 
de Maputo, tinha como objectivo dar 
a conhecer as principais alterações 
da Lei sobre o Branqueamento 
de Capitais e Financiamento ao 
Terrorismo e discutir em torno dos 
possíveis impactos resultantes da 
colocação de Moçambique na lista 
dos países com grandes deficiências 
estratégicas no sistema anti-lavagem 
de capitais e anti-financiamento ao 

terrorismo, isto é, a lista cinzenta da 
GAFI.

  “O País foi colocado na lista 
cinzenta da GAFI, algo que preocupou 
toda a comunidade empresarial 
devido aos prováveis impactos nas 
transacções internacionais, e ainda 
afecta a credibilidade da economia”, 
disse Prakash Prehlad, vice-
presidente da CTA.

  Prakash Prehlad fez saber 
ainda da redução das transacções 
suspeitas de branqueamento de 
capitais em cerca de 16,7% em 2021, 
saindo de 42 mil milhões de Meticais, 

BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS

em 2020, para 35 mil milhões no 
ano transacto, segundo a estratégia 

Texto: Dossier Económico

apresentada pelo Governo.
“As transacções suspeitas de 

lavagem de capitais podem advir 
tanto do pouco domínio 
das normas regulatórias, 
mas também de 
actividades criminosas 
ou ilegais. Combater 
os raptos, combater o 
crime, faz parte da matriz 
de combate da lavagem 
de capitais” reiterou 
Prehlad. 

Prehlad apelou ao 
Banco de Moçambique 
para se cingir nas 
acções de regulação 
e supervisão, dado 
que existe um quadro 
legal sobre a entrada 
e saída, deixando a 
operacionalidade para os 
bancos comerciais.

  A CTA tem vindo a 
defender o cumprimento 
das regras do mercado, 
nomeadamente a 
formalização das 
fontes de rendimento, 
o cumprimento das 
obrigações fiscais, a 
preferência pela adopção 
de meios de pagamentos 
digitais que substituem 
o uso da moeda física, 
entre outras medidas.
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Henrique Bettencourt – Director do Projecto Uxene Smart City

Projecto cria mais de 6 mil postos de trabalho
Mais de 6000 postos de trabalho directos e 20 mil indirectos 
serão abertos em Maio de 2023, com o arranque das obras 
de construção do projecto “Uxene Smart City” no distrito 
de Marracuene, província de Maputo. A cidadela, que 
deverá abrigar cerca de 100 mil habitantes, junta parceiros 
de vários cantos do mundo e está avaliada em cerca de 35 
bilhões de dólares norte-americanos.

Uxene Smart City   é uma iniciativa de 
desenvolvimento urbano localizada ao longo 
da circular do Grande Maputo. De acordo 
com os mentores da ideia, a sua localização 
permite a criação daquilo a que chamam 
“nova centralidade da zona do grande 
Maputo”.

A cidadela será implantada numa área de 
565 hectares, compreendendo várias etapas 
e equipamentos. Desta forma, “a construção 
será feita durante 10 anos e a primeira 
fase deste projecto arranca em Maio de 
2023. A primeira fase tem um investimento 
de aproximadamente 600 milhões de 
dólares norte-americanos”, disse Henrique 
Bettencourt, director do projecto.

O valor a ser investido provém de vários 
actores do ramo de desenvolvimento 
imobiliário. Prevê-se que a cidadela 
tenha shopping mall, hospital privado, 
centro ecológico, posto policial, parque 
intermodal, parque logístico e de actividades 
económicas, infra-estruturas de saneamento, 
para além de uma zona de desenvolvimento 
habitacional na zona norte do projecto, 
que compreenderá, numa primeira fase, a 
construção de 3200 apartamentos em Maio. 

 
Habitações a preços acessíveis

No plano habitacional, prevê-se a 
construção de casas do tipo 1, 2 e 3, com 
conceitos arquitectónicos diferenciados. A 
perspectiva dos mentores é trazer soluções 
para cada bolso. “Vamos trazer soluções 
habitacionais que sirvam a cada camada 
social. Garantimos que teremos os preços 
médios de construção mais baixos da região 
de Maputo”, assegura Bettencourt.

UXENE SMART CITY

Para o responsável, o projecto que lidera 
é “smart”, ou simplesmente inteligente, pelo 
facto de compreender toda a tecnologia 
para gerar energias mais sustentáveis, 
nomeadamente através da massificação do 

Texto: Quelto Janeiro
Fotos: Albino Mahumana

uso de painéis solares nas casas.
A Uxene Smart City vai ainda permitir que 

haja uma economia circular, através do uso 
dos resíduos sólidos e infra-estruturas de 
suporte tecnológico que permitem fazer a 
conectividade com a cidade. Vai proporcionar 
aos futuros moradores e utentes um estilo de 
vida mais seguro, sustentável, integrado e 
mais inclusivo, afirma o director.

“Temos que trazer soluções habitacionais 
à medida, mas, por outro lado, temos que 
trazer um ambiente que facilite que as 
pessoas consigam aceder ao projecto. O 
nosso objectivo principal é trazer habitações 
condignas a custos controlados. O nosso 
compromisso é que sejam a custos 
acessíveis”, assegurou.

Ainda segundo a fonte, os investidores 
estratégicos do projecto vêm de vários 
cantos do mundo, havendo moçambicanos, 
sul-africanos, quenianos, chineses, 
canadianos, franceses e indonésios. Há 
mais investidores interessados em fazer 
parte da iniciativa e com eles decorrem, 
neste momento, conversações.

O lado social
Bettencourt garante que “Uxene” não 

será uma “cidade amuralhada”, mas sim 
“integrada”, sendo que vai cumprir um 
importante papel económico e social. “A 
nossa estimativa é que esse projecto vai criar 
cerca de 6500 postos de trabalho em várias 
áreas, desde a construção até à agricultura”, 
reforçou.

Fazem parte da lista de instituições 
parceiras do projecto a Vodacom, EDM, 
FIPAG, PRM, CBRC, Huawei, Keyplan, 
Enko, ADE, Awina, Pertence, Delagoa Mall, 
Insituaa, Metrum, para além do Governo da 
província de Maputo.

 “Temos que trazer soluções 
habitacionais à medida, mas, 
por outro lado, temos que trazer 
um ambiente que facilite que 
as pessoas consigam aceder 
ao projecto. O nosso objectivo 
principal é trazer habitações 
condignas a custos controlados. O 
nosso compromisso é que sejam 
a custos acessíveis”

“
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DESTAQUE
Combustíveis passam a ser tributados 
por lei específica

Combustíveis passam a ser tributados através do Imposto 
sobre Consumos Específicos. A medida surge com a 
revisão da Lei do Sistema Tributário, que visa, entre 
outros aspectos, a reposição dos danos causados pelos 
combustíveis fósseis.

20 Anos depois da aprovação da 
lei que estabelece os princípios de 
organização do Sistema Tributário de 
Moçambique, o Parlamento aprovou, 
há dias, a proposta de lei que altera os 
artigos 68, 69 e 70.

Trata-se de uma lei que vai 
suprimir a competência do Conselho 
de Ministros de alterar os impostos, 
passando para a Assembleia da 
República, como órgão legislativo.

Introduz-se ainda a referência 
ao Imposto Simplificado para 
Pequenos Contribuintes (ISPC), que 
estava omisso, por ter sido criado 
posteriormente pela Lei nº 5/2009, 
de 12 de Janeiro – Eliminar a Taxa 
de Combustíveis – passando estes a 
serem tributados em sede do Imposto 

Assembleia da República.

 Texto: Dossier Económico
sobre Consumos Específicos (ICE), 
tendo em conta a sua natureza e 
características.

“A incorporação dos combustíveis 
no ICE justifica-se ainda por motivos 
extrafiscais, nomeadamente os danos 
ambientais por si provocados e a 
necessidade de reposição dos custos 
de sua utilização (princípio do utilizador/
pagador – os combustíveis são usados 
em veículos que desgastam as 
estradas, daí a consignação de parte 
da receita para a sua manutenção) 
”, explicou Max Tonela, ministro da 
Economia e Finanças.

No debate, os deputados 
defenderam a necessidade de 
o Governo determinar critérios 
específicos que regulam a tributação 
dos combustíveis.

“O combustível é um dos exemplos 
de bens nocivos à saúde. Pelo contexto 

actual, é taxado. Outrossim, urge a 
necessidade de implementação do 

Imposto sobre Consumos Específicos 
para os combustíveis, com vista a 

garantir maior arrecadação 
de receitas”, defendeu Sara 
Ubisse, da bancada da Frelimo.

A Renamo diz que o imposto 
simplificado para pequenos 
contribuintes só vem para 
prejudicar quem faz pequenos 
negócios. Já o MDM diz que 
esta lei traz mais imposto para 
sufocar o cidadão, contrariando 
o espírito das medidas 
de aceleração económica 
anunciadas pelo Governo.

Ainda nesta quarta-feira, 7 
de Dezembro, o Parlamento 
aprovou a proposta de Lei 
do Código do Imposto sobre 
o Consumo Específico, que, 
entre outros aspectos, introduz 
tributação de produtos como 
plástico, sumos, xaropes 
e outros bens de consumo 
especial nocivos à saúde ou 
ainda considerados supérfluos 
e de luxo.

Segundo o Governo, parte 
dos valores provenientes do 
Imposto sobre Consumos 
Específicos deve ser alocada 
aos sectores da saúde (35%), 
do desporto (15%) e aos 
restantes sectores (50%) 
para o Estado aplicar noutras 
necessidades. (Jornal o País)

“A incorporação dos combustíveis 
no ICE justifica-se ainda por motivos 
extrafiscais, nomeadamente, os 
danos ambientais por si provocados 
e a necessidade de reposição 
dos custos de sua utilização 
(princípio do utilizador/pagador – 
os combustíveis são usados em 
veículos que desgastam as estradas, 
daí a consignação de parte da receita 
para a sua manutenção) ”.

“
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ISSM capacita profissionais em matéria
de seguros
No âmbito da sua Estratégia de Educação Financeira 
em Seguros, o Instituto de Supervisão de Seguros 
de Moçambique (ISSM) realizou, recentemente, a XI 
Capacitação em Matéria de Seguros dirigida aos grupos 
profissionais da província de Tete, designadamente Polícia 
de Trânsito, Polícia Municipal, procuradores, religiosos, 
transportadores, sector empresarial e órgãos do Estado.

No encontro, o administrador executivo do 
ISSM, Isaac Chiau, fez saber que o Conselho 
de Administração do Instituto, no âmbito das 
suas responsabilidades de protecção, defesa 
do consumidor e promoção da cultura de 
seguros, aprovou, em 2014, a Estratégia de 
Educação Financeira em Seguros (EFISE), 
que está a ser implementada em todo o 
país, com o objectivo de informar, formar 
e orientar a sociedade sobre conceitos e 
produtos de seguro, de modo a que esta 
fique consciencializada sobre a importância 
deste instrumento.

  Desde a sua aprovação em 2014, 
foram desenvolvidas, no âmbito da EFISE, 

Profissionais munidos de matérias de seguros

Texto: Cortesia
diversas actividades em todas as regiões 
do país, com destaque para as seguintes 
palestras em instituições de ensino: palestras 
dirigidas aos agentes da Polícia de Trânsito, 
capacitação em matéria de seguros dirigida 
aos diversos grupos profissionais, incluindo 
jornalistas, e a assinatura de um memorando 
de entendimento com o Instituto Nacional 
de Desenvolvimento da Educação, para 
introdução de matérias sobre seguros nos 
curricula escolares.

  Por seu turno, o director do Serviço 
Provincial da Economia e Finanças, Luís 
Gando, referiu que um dos desafios do 
Governo é, por um lado, a expansão dos 
operadores de seguros em todo o território 
nacional e, por outro, tornar esta indústria 
mais inclusiva, com a criação de produtos 
adequados para a população de baixa renda.

NA PROVÍNCIA DE TETE

 “Nesta perspectiva, o Governo adoptou o 
Seguro Soberano para fazer face à cobertura 
de riscos associados às mudanças climáticas, 
que afectam frequentemente a província de 
Tete”, elucidou o dirigente. 

À margem desta capacitação, o ISSM 
reuniu-se com os operadores do sector de 
seguros daquela província para se inteirar 
sobre o seu funcionamento.

DESTAQUE

Tamanho Institucional / 
Individual IVA

Orelha da Página 1200.00 Incluso

Orelha da Última 1000.00 Incluso

Rodapé Primeiro 8,000.00 Incluso

Rodapé Último 6,500.00 Incluso

Rodapé Interno 4,800.00 Incluso

1/4 Página 15,000.00 Incluso

1/2 Página 20,000.00 A incluir

Página Inteira 25,000.00 A incluir

Tamanho Institucional / 
Individual IVA

Orelha da Página 900.00 Incluso

Orelha da Última 700.00 Incluso

Rodapé Primeiro 4,000.00 Incluso

Rodapé Último 2,800.00 Incluso

Rodapé Interno 1,700.00 Incluso

1/4 Página 6,000.00 Incluso

1/2 Página 10,000.00 Incluso

Página Inteira 21,000.00 Incluso
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DESTAQUE

Max Tonela, MEF

Governo aloca 141 milhões a programas
sociais
141,8 milhões de meticais é quanto o Governo vai alocar 
aos programas sociais em 2023, prevê o Plano Económico 
e Social e Orçamento do Estado apresentados esta semana 
na Assembleia da República pelo ministro da Economia e 
Finanças, Max Tonela. Naquele que será o primeiro ano de 
implementação da Tabela Salarial Única (TSU), os salários e 
remunerações devem absorver 176,9 mil milhões de meticais.

Em termos globais, a proposta do 
Plano Económico e Social e Orçamento 
do Estado para 2023 está orçada em 
472.1 mil milhões de meticais, sendo que 
cerca de 88,9% destes recursos estão 
prioritariamente alocados às seguintes 
áreas: 141,8 mil milhões de MT para 
os sectores sociais (educação, saúde 

e protecção social), dos quais; 11,0 mil 
milhões de MT para os programas de 
protecção social, sendo 6,8 mil milhões 
de MT de recursos internos; 400,0 
milhões de MT de recursos internos 
destinados à produção do livro escolar 
do primeiro ciclo; 8,4 mil milhões de 
MT de recursos internos para aquisição 
de medicamentos; 47,2 mil milhões 
de MT para o sector agrário e toda a 
sua cadeia de valor; 43,4 mil milhões 
de MT para as Forças de Defesa e 

ORÇAMENTO DE ESTADO 2023

Segurança; 36,9 mil milhões de MT 
para infra-estruturas públicas; 14,0 mil 

Texto: Dossier Económico

milhões de MT para a Boa Governação, 
dos quais, 6,7 mil milhões de MT para 
o ciclo eleitoral; 284,8 milhões de MT 
referentes a 10% das receitas do imposto 
sobre a produção mineira e petrolífera 
para as comunidades e províncias, 
sendo 2,75% para as comunidades 
locais onde estão implantados os 
respectivos empreendimentos e 7,25% 
destinados para a província e distrito; 
176,9 mil milhões de MT para os Salários 
e Remunerações dos Funcionários e 
Agentes do Estado, incluindo o impacto 
orçamental decorrente da implementação 
da lei que aprova a Tabela Salarial Única; 
e 19,3 mil milhões de MT para Pensões.

Estes números foram apresentados 
no Parlamento pelo titular da pasta 
da Economia e Finanças, Max Tonela, 
que destacou a preocupação com os 
sectores sociais, com destaque para a 
Educação e Saúde, que vão absorver, 
respectivamente, 26% e 13% da despesa 
total, respectivamente, isso se excluídos 
os encargos do Estado.

Com vista a impulsionar a actividade 
económica, o PESOE 2023 prevê 
alocação de oportunidades de negócios 
de cerca de 134,2 mil milhões de MT 
para a provisão de bens, serviços e 
investimentos. Mas há igualmente 
preocupação com a reconstrução de 
Cabo Delgado, entretanto fustigada pelo 
terrorismo.

“Para fazer face ao financiamento 
do Plano de Reconstrução de Cabo 
Delgado, iniciado no presente ano, foram 
mobilizados recursos externos na ordem 
de 200,0 milhões de dólares americanos, 
cujo  processo de efectividade está em 
curso, no fim do qual os mesmos serão 
inscritos ao longo da execução do PESOE 
2023, à luz da prorrogativa legal atribuída 
ao Governo”, disse Max Tonela.

“Para fazer face ao financiamento do Plano 
de Reconstrução de Cabo Delgado, iniciado 
no presente ano, foram mobilizados 
recursos externos na ordem de 200,0 
milhões de dólares americanos, cujo  
processo de efectividade está em curso, no 
fim do qual os mesmos serão inscritos ao 
longo da execução do PESOE 2023, à luz da 
prorrogativa legal atribuída ao Governo”.

“
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“Não sei se a privatização é a 
‘cura de toda a doença’. Estamos 
a fazer um estudo independente 
sobre quais são as causas e 
possíveis soluções. Temos um 
relatório já finalizado.

“

DESTAQUE

Todos aviões da LAM estavam avariados esta semana

Governo diz que privatizar LAM pode não ser 
solução
O ministro dos Transportes e Comunicações, Mateus 
Magala, reconheceu nesta quarta-feira, 7 de Dezembro, 
que os problemas da Linhas Aéreas de Moçambique (LAM) 
são antigos, mas ressalvou que o Executivo pretende 
tomar decisões que vão culminar com a resolução dos 
problemas de uma vez por todas.

“A solução para a Linhas Aéreas de 
Moçambique não se pode desenhar de 
um dia para o outro, porque o problema 
que enfrenta é secular. É preciso que se 
entenda a história e depois se faça uma 
análise objectiva, mas também integrando 
todos os sectores da sociedade, porque 

a LAM é um bem colectivo. Precisamos 
de ouvir as diversas forças, basearmo-
nos em informação científica de estudos 
independentes e credíveis que possam 
ajudar-nos a tomar uma decisão, a definir 
o caminho. Isto se quisermos resolver o 
problema de uma vez por todas”, declarou 
o governante citado pelo jornal Evidências.

A privatização tem sido apontada 
como uma das soluções para “resgatar” 
a empresa LAM. No entanto, o ministro 
mostrou reservas quando instado a falar 

APESAR DOS PROBLEMAS “SECULARES”

da possibilidade de privatizar, tendo 
adiantado que o Estado tem duas opções 

Texto: Dossier Económico

em carteira.
“Não sei se a privatização é a ‘cura 

de toda a doença’. Estamos a fazer um 
estudo independente sobre quais são as 
causas e possíveis soluções. Temos um 
relatório já finalizado. Agora temos de 
reflectir e engajar todos os que têm algo 
com que contribuir para determinarmos 
qual é o caminho. Num extremo daquilo 
que são as reformas económicas está a 
privatização. E existe a opção da parceria 
público-privada. Estas opções são bem 
vistas dentro do contexto de quem quer 
realmente mudar o status da LAM”, referiu 
Mateus Magala à margem da abertura da 
Conferência Lusófona das Ciências da 
Comunicação.

A Air Ruanda foi cogitada como uma das 
soluções dos problemas da LAM durante a 
quadra festiva, mas o governante garantiu 
que o Executivo ainda não tem nenhuma 
informação sobre esta possibilidade, e 
reiterou que o Governo vai anunciar uma 
base sólida para reestruturar a companhia 
aérea moçambicana.

“Para ser honesto, não tenho essa 
informação, mas, como sabem, Moçambique 
tem, internamente, as suas linhas aéreas e 
outros que estão a ser autorizados a voar 
no espaço interno. Dentro destes acordos 
vamos continuar a promover o transporte 
aéreo”, disse o governante, sublinhando 
que “o Governo não está satisfeito com 
essa situação, por isso é que vamos fazer 
reformas. No próximo trimestre, teremos 
uma comunicação mais efectiva de como 
vamos tirar as nossas linhas aéreas do 
estado actual. Estamos confiantes que 
teremos solução.”

Recorde-se que  Moçambique esteve 
nesta segunda-feira, 5 de Dezembro, sem 
disponibilidade de aviões para viagens, 
devido a avarias em quatro aeronaves da 
LAM. Diário Económico
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Frango é dos produtos mais procurados na quadra festiva

 PLANO DE FUNDO

Preços de produtos da primeira necessidade 
disparam
Numa altura em que faltam apenas 16 dias para a festa 
do Natal e 22 dias para a do fim do ano, os preços 
de produtos alimentares de primeira necessidade já 
começaram a disparar nos diferentes mercados da 
província de Inhambane, tornando mais difícil a vida do 
consumidor. Os comerciantes justificam que tal situação 
se deve ao facto de também estarem a comprar mais caro 
aos fornecedores, aliado à escassez de produtos devido 
à insuficiência da chuva em algumas regiões da província 
de Inhambane.

Trata-se de uma situação que 
se verifica um pouco por todos os 
mercados dos 14 distritos da província 
de Inhambane. Os preços de produtos 
alimentares de primeira necessidade, 
como, por exemplo, cebola, batata e 
tomate, já experimentam a escalada 
habitual do mês de Dezembro no país, 
o que pode colocar em xeque os planos 
das famílias para as festas do natal e do 
fim do ano.

Preços repelem clientes e produtos podem apodrecer

Texto: Anastácio Chirrute, 
em Inhambane

Numa ronda efectuada por alguns 
mercados, a equipa de reportagem 
do Dossier Económico constatou que 
um saco de cebola de 10 kg, antes 
vendido ao preço que variava entre 280 
a 320 meticais, custa actualmente 650 
meticais, um aumento de 100%. Por 
sua vez, a batata passou dos anteriores 
250 meticais para os actuais 350, 
enquanto uma caixa de tomate já custa 
1400 meticais, contra os anteriores 700 
meticais.

Segundo os comerciantes destes 
produtos, o problema parte dos 
fornecedores, que supostamente 
trazem os produtos “gota a gota” e a 

alegada intransigência no momento da 
transacção, Ou seja, os fornecedores 
sequer abrem espaço para possíveis 
negociações que possam conduzir à 
redução do preço.

É isso mesmo o que diz Rosália 
Matuque, que vende no mercado da 
cidade da Maxixe desde 2000. Casada 
e mãe de cinco filhos, a mulher lembra 
que esse fenómeno se tem repetido em 
todas as quadras festivas, muito pelo 
facto de a procura tender a aumentar 
exponencialmente, o que abre espaço ao 
oportunismo por parte dos fornecedores.

ʺEu compro um saco de cebola por 
600 meticais, por exemplo. Eu também 
preciso ter o meu lucro e venho aumentar 
50 meticais. Mas, mesmo assim, há 
clientes que não entendem isso e 
ainda pedem desconto. Sou obrigada 
a descontar mais 20 meticais do meu 
lucro e fico apenas com 30 meticais. 
É difícil fazer este tipo de negócio, 
principalmente no mês de Dezembro‶, 
lamenta.

Os vendedores até estão cientes 
de que descontar nem sempre é mau. 
De resto, é também uma estratégia 
que garante o rápido escoamento dos 
produtos, evitando perdas incalculáveis 
por apodrecimento, semelhantes às 

A PASSOS LARGOS DA QUADRA FESTIVA

preços relativamente mais elevados. 
A esses factores, junta-se ainda a 
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que teve Hortência Faranguana. A 
mulher comprou batata em grandes 
quantidades, na expectativa de 
revender ao longo do mês em curso. 
Para a sua infelicidade, mais da 
metade da mercadoria deteriorou-se 
em decorrência da fraca adesão dos 
clientes. Os prejuízos rondam os 5 mil 
meticais.

ʺComo pode ver, tivemos um mês 
de Novembro e princípio de Dezembro 
um pouco mais seco, os funcionários 
públicos, que são os nossos clientes, 
não tinham dinheiro porque receberam 
tarde os seus salários. É que, por 
mais que tentemos baixar o preço da 
batata, não ganhamos lucro, como 
consegue ver. Estes são os prejuízos 
que fui acumulando e o dinheiro pedi 
emprestado‶, contou.

 
Frango segue mesma tendência
A maioria das famílias moçambicanas 

já vem enfrentando grandes dificuldades 
há vários meses. Seu poder de compra 
caiu drasticamente, por culpa de 
factores derivados da pandemia da 
Covid-19, da guerra entre a Rússia e a 
Ucrânia, assim como do terrorismo em 
Cabo Delgado.

Dentro do quadro adverso que 
se vem agravando nos últimos dias, 

Mercado da Maxixe

comprar frango, um dos produtos 
mais consumidos na quadra festiva, 
torna-se cada vez mais difícil. É que, 
actualmente, uma unidade custa 350 
meticais, contra os anteriores 280 
meticais. Os vendedores explicam que 

 "O que origina a subida do preço do frango 
é a escassez da ração para alimentar os 
pintos. Só para você ter noção, um saco de 
ração compramos a mais de 2 mil meticais 
e, para os pintos crescerem, precisamos 
de muito investimento. Na verdade, não 
ganhamos nada, só estamos aqui a vender 
porque não temos outro divertimento"

“

a situação se deve também à subida do 
preço da ração e dos próprios pintos.

"O que origina a subida do preço 
do frango é a escassez da ração para 
alimentar os pintos. Só para você ter 
noção, um saco de ração compramos 

a mais de 2 mil meticais e, para os 
pintos crescerem, precisamos de 
muito investimento. Na verdade, não 
ganhamos nada, só estamos aqui 
a vender porque não temos outro 
divertimento", disse Venâncio Januário, 
comerciante de frango no distrito de 
Homoine.

Porque o preço da ração subiu e 
os lucros não estão a ser visíveis, há 
quem prefere fazer um aumento ainda 
mais pesado, chegando a atingir os 400 
meticais.

Acto contínuo, o preço do óleo de 
cozinha também conhece uma grande 
escalada. Uma unidade de 5 litros, cujo 
preço até há poucas semanas situava-
se nos 520 meticais, é actualmente 
transaccionado a 830 meticais, 
um agravamento associado pelos 
vendedores ao conflito militar entre a 
Rússia e a Ucrânia.

Crescência Bambo vive no distrito de 
Morrumbene. Encontramo-la a voltar 
do mercado, onde ia comprar alguns 
produtos para preparar o almoço para 
sua família, como é habitual. Na sua 
carteira trazia apenas o valor de 500 
meticais, e a lista que tinha elaborado 
era longa, mas só conseguiu comprar 
uma parte ínfima dos itens.

"Não há como. Terei que alterar 
a minha dieta alimentar, porque não 
consegui comprar tudo que eu queria. 
O tomate está caro, a cebola também. 
Não tem como, só podemos viver de 
verduras todos os dias".

Segundo as fontes, o preço do óleo 
de cozinha poderá continuar a subir 
nos próximos dias, tudo por conta da 
escassez da matéria-prima para a sua 
produção.
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OPINIÃO
Negligência do sector dos 
transportes custa caro à 

economia
Imagina finalmente conseguir 

assegurar aquele encontro 
que há muito procurava 
para apresentar a sua ideia 
de negócio a um potencial 
investidor ou acertar uma 
oportunidade de assinar um 
contrato e não conseguir 
se fazer presente porque a 
transportadora aérea não 
se encontra tecnicamente 
dísponivel para transportá-
lo ao seu destino; ou então 
imagina investir na produção 
de dezenas de hectares e, 
após o cultivo, não conseguir 
escoar toda a produção porque 
as estradas não apresentam 
condições que permitam a 
identificação de provedores de 
serviços confiáveis para fazer 
chegar a produção ao mercado. 
Fica evidente que o sector 
de transportes é essencial 
para o bom funcionamento da 
economia. 

Acredito eu que um dos 
principais constrangimentos 
para o desenvolvimento da 
agricultura em Moçambique 
tem, em parte considerável, a 
ver com essa parte da logística 
debilitada, pois se a infra-
estrutura de transportes é 
precária, toda a cadeia de valor 
fica comprometida, os insumos 
e a produção final não chegam 
onde devem a tempo, a sua 
qualidade é comprometida 
e assim não conseguiremos 
colocar a agricultura ao nível 
que queremos. Se os insumos 
e a produção não podem 
chegar ao mercado ou ao 
consumidor final, então, não há 
venda e, consequentemente, 

não há rendimento, resultando 
em prejuizo. Se custa caro 
transportar, quer dizer que o 
preço final do produto será 
maior, resultando em uma 
redução da procura, decorrente 
do fraco poder de compra dos 
consumidores. 

Quando há limitação no 
movimento de pessoas e 
agentes económicos, estes não 
podem produzir eficientimente, 
consequentemente o 
rendimento é menor e até 
prejudicando a procura pelo 
próprio transporte. 

O sector dos transportes já 
atingiu um nível inaceitável 
de ineficiência, obrigando 
a um custo muito elevado 
nas actividades aconómicas. 
Provavelmente não há ainda 
entendimento por parte do 
Governo da importância 
crucial  deste sector para 
o desenvolvimento. Há 
necessidade de haver uma 
alocação eficiente dos 
recursos, que são escassos, 
para a circulação de pessoas, 
agentes económicos e de 
bens. 

O facto de Moçambique ser 
corredor e ponto de entrada 
de diversos tipos de bens e 
mercadorias de vários países 
do interland deveria também 
constituir uma mais-valia e 
um incentivo para investirmos 
em melhores infra-estruturas, 
como, por exemplo, estradas. 
É inaceitável que a principal 
estrada, aquela que liga o 
Rovuma ao Maputo, EN1, 
esteja no estado degradante 
em que se encontra.

ECONOMICAMENTE FALANDO

Kátia Patricília Agostinho
Economista

Katia.patricilia@gmail.com ista
Outro sub-sector em estado 

de ruptura é o de transporte 
urbano, principalmente na 
capital do país. A solução 
que o Governo encontrou é a 
combinação entre operadores 
privados, empresa pública e 
cooperativas, numa abordagem 
semelhante a uma PPP. O 
grande problema é o nível de 
desorganização e os meios 
limitados que ainda se verificam. 
O Estado subsidia o serviço de 
transporte para impedir que 
os mais carenciados sejam 
limidados no acesso a este 
serviço básico, mas o faz de 
forma ineficiente, através da 
compensação directa do preço 
do combustível. Mas o Estado 
perde valores consideráveis, 
pois o não licenciamento 
dos operadores privados e 
o processo manual não lhe 
permite saber efectivamente 
quanto estes gastam. Resultado, 
todos são automáticamente 
compensados mesmo que 
nem tenham operado. O cartão 
FAMBA, que foi desenvolvido 
mas que parece estar a cair 

por terra, podia muito bem 
resolver este grande problema, 
entre outros, pois, ao digitalizar 
o pagamento do transporte, 
permitir-se-ia que o Estado 
compensasse directamente ao 
portador do cartão, o utente, e 
somente aqueles operadores 
que de facto estiveram em 
movimento, portanto, seriam 
poupados milhões de meticais. 

Sobre o sub-sector da 
aviação, é o que já todos 
sabemos, será que existe 
mesmo preocupação do 
Estado em fortalecer esta 
área? Num contexto em que 
é a única operadora do sector, 
não se justifica a incapacidade 
operacional da companhia 
aérea nacional.

Por cima de todos estes 
aspectos, existe uma 
questão fundamental 
para o funcionamento dos 
transportes, o combustível. 
Não temos controlo nenhum 
do preço desta commoditie, 
o que fragilisa ainda mais a 
capacidade do Estado em ter o 
controle da situação.
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NACIONAL

Banco de Moçambique

Continua pressão sobre endividamento interno
Em face da limitada disponibilidade de recursos financeiros 
por parte do Estado, num cenário de reduzidos desembolsos 
de recursos externos, o Banco de Moçambique avança, 
no seu último Relatório de Conjuntura Económica e 
Perspectivas de Inflação, que se mantém a pressão sobre 
os instrumentos de dívida interna. Assim, entre as duas 
últimas sessões do Comité Política Monetária (CPMO), o 
endividamento interno aumentou para 274,8 mil milhões 
de Meticais.

Em termos acumulados, a dívida 
pública interna do Estado incrementou 
em cerca de 56 mil milhões de 
Meticais, a reflectir, essencialmente, 
o aumento do financiamento por via 
de obrigações do Tesouro (OT) e 
emissão de bilhetes do Tesouro (BT), 
até o terceiro trimestre de 2022.

Mesmo assim, o Banco de 

Moçambique avança que, no curto 
prazo, se mantêm as perspectivas 
de recuperação da actividade 
económica. Espera-se que a 
execução de projectos energéticos 
estruturantes no país e o apoio 
directo ao orçamento no âmbito do 
programa com o FMI concorram para 
o crescimento do PIB. Refira-se que, 

ALERTA BM

em Novembro de 2022, o país iniciou 
a exportação de gás natural liquefeito 
a partir da bacia do Rovuma.

Adicionalmente, as previsões 
apontam para um ligeiro 
abrandamento da actividade 
económica doméstica, justificado 
essencialmente pela queda da procura 
global devido ao enfraquecimento 
da economia mundial em face das 
condições financeiras restritivas, 
incluindo acrescidas dificuldades no 
acesso aos mercados financeiros 
internacionais. Estas perspectivas de 
abrandamento são atenuadas pela 
dinâmica dos projectos energéticos 
em curso no país e pelo impulso da 
implementação do programa com o 
FMI.

Do lado externo, perspectiva-se 
que, a curto prazo, as exportações 
continuem a crescer, favorecidas 

pela maior procura por produtos 
energéticos e pelos preços das 
commodities no mercado internacional 
que, apesar de tenderem a estabilizar, 
continuam elevados.

Segundo o Banco Central, a 
posição externa do país, medida 
pelas reservas internacionais brutas 
(RIB), mantém-se satisfatória, tendo 
registado um saldo acumulado de 
cerca de 2,8 milhões de dólares em 
meados de Novembro de 2022, o 
suficiente para garantir a cobertura 
de mais de 3,5 meses de importações 
de bens e serviços, excluindo as 
importações dos grandes projectos.

Inflação vai melhorar a médio prazo
Para o médio prazo, o Banco de 

Moçambique consolida a perspectiva 
de retorno da inflação para um dígito, 
decorrente dos efeitos dos aumentos 
da taxa MIMO e da estabilidade 

do Metical, não obstante a 
prevalência de elevados riscos 
e incertezas.

“Perspectiva-se, igualmente, 
um ligeiro abrandamento 
da expansão da actividade 
económica doméstica, em 
face da potencial redução 
da procura externa e das 
condições financeiras 
restritivas, incluindo acrescidas 
dificuldades no acesso 
aos mercados financeiros 
internacionais. Entretanto, a 
nível interno, a implementação 
dos projectos energéticos 
continuará a favorecer o 
crescimento económico”, lê-
se no Relatório de Conjuntura 
Económica e Perspectivas de 
Inflação.

Os fundamentos do Banco 
de Moçambique estão nas 
suas projecções de redução 
de preços do petróleo e 
de alimentos no mercado 
internacional, ainda assim 
a permanecerem em níveis 
relativamente elevados. “Este 
abrandamento dos preços 
reflecte, principalmente, os 
sinais de menor dinâmica da 
actividade económica mundial, 
bem como a prevalência 
do acordo entre a Rússia 
e a Ucrânia, que viabiliza, 
sobretudo, as exportações 
da Ucrânia e consequente 
abastecimento do mercado 
internacional”, avança o 
documento. O País
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Raptores visam sobretudo empresários

Raptos movimentaram 2,2 mil milhões
de meticais
Ovice-presidente da Confederação das Associações 
Económicas de Moçambique (CTA), Prakash Prehlad, 
revelou esta quarta-feira, 7 de Dezembro, em Maputo, que 
a indústria de raptos no País movimentou cerca de 2,2 mil 
milhões de meticais neste ano.

Intervindo durante o workshop 
sobre “Branqueamento de Capitais e 
Financiamento ao Terrorismo”, Prehlad 
explicou que as transacções suspeitas de 
lavagem de dinheiro podem advir tanto pelo 
pouco domínio das normas regulatórias, 
como por actividades criminosas ou ilegais, 
com destaque para os raptos.

“A nossa estimativa é que a indústria 
de raptos movimentou cerca de 2,2 mil 
milhões de meticais, um montante que, 
sequencialmente, irá gerar necessidade 
de lavagem de capitais. Então, combater 
os raptos faz parte da matriz de combate 
à lavagem de dinheiro”, detalhou o vice-
presidente.

Na mesma ocasião, Prakash Prehlad 
alertou para o aumento do contrabando 
de mercadorias e de produtos da fauna 
e flora, afirmando que “este fenómeno 
representa outra grande ameaça externa 
para o branqueamento de capitais em 

Moçambique”.
De acordo com os dados da CTA, o País 

registou uma redução das transacções 
suspeitas de branqueamento de capitais 
em 16,7% em 2021, tendo saído de 42 mil 
milhões de meticais em 2020 para 35 mil 
milhões em 2021.

“A nossa estimativa é de que a indústria 
de raptos movimentou cerca de 2,2 mil 
milhões de meticais, um montante que, 
sequencialmente, irá gerar necessidade 
de lavagem de capitais. Então, combater 
os raptos faz parte da matriz de combate à 
lavagem de dinheiro”

Ainda assim, o sector privado entende 
que, junto da banca, “têm-se registado 
grandes penalizações por parte do Banco de 
Moçambique devido à falta de cumprimento 
das normas por parte dos seus clientes e 
das suas empresas”.

Neste quadro, a CTA comprometeu-
se a continuar a defender o cumprimento 

ESTIMA A CTA

a preferência pela adopção de meios de 
pagamento digitais que substituem a moeda 
física, entre outras.

“A nossa estimativa é de que a 
indústria de raptos movimentou 
cerca de 2,2 mil milhões de 
meticais, um montante que, 
sequencialmente, irá gerar 
necessidade de lavagem de 
capitais. Então, combater os 
raptos faz parte da matriz de 
combate à lavagem de dinheiro”

“

das regras do mercado como sejam a 
formalização das fontes de rendimento, 
o cumprimento das obrigações fiscais e 
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Texto: cortesia

A Secretária de Estado na província de Sofala, Stella da 
Graça Pinto Novo Zeca, incentivou recentemente, na 
cidade da Beira, os profissionais da comunicação social 
a continuarem, e de forma regular, a divulgar informações 
sobre a segurança social, como forma de contribuir para 
que mais cidadãos adiram e contribuam ao sistema, como 
forma de garantirem o seu futuro social e precaver-se de 
situações adversas na sua vida profissional activa.

Stela Pinto Zeca defende mais divulgação da 
segurança social

A Secretária de Estado em 
Sofala falava durante o acto 
simbólico da entrega do prémio 
ganho a Francisco Esteves, 
jornalista do jornal electrónico 
O Autarca da Beira, que foi 
distinguido em segundo lugar na 

INSS

comunicadores incentivados à divulgação do INSS

INSS SOFALA

no referido evento, como o TCP 
a nível da zona Centro, Augusto 
José Eleutério Ribeiro, no sentido 
de pautarem pela continuidade na 
disseminação de mensagens sobre 
a segurança social. "Exortamos 
para que continuem a divulgar 
e a promover campanhas de 
mobilização de trabalhadores e 
empregadores sobre as vantagens 
de aderirem ao sistema de 
segurança social" – sublinhou 
Stella, concluindo: “Ficamos muito 
orgulhosos, dado que o concurso 
foi nacional e, dentre os vários 
participantes sermos reconhecidos 
como melhores, o que revela 
que temos recursos humanos 
competentes".

  Por seu turno, o jornalista que 

ficou em segundo lugar a nível 
nacional congratulou o Instituto 
Nacional de Segurança Social 
pela iniciativa de reconhecer os 
profissionais da comunicação social 
que se interessam pelas matérias 
sobre a segurança social.

  Francisco Esteves Luo venceu 
o segundo lugar de melhor 
trabalho jornalístico na categoria 
de imprensa, com uma reportagem 
intitulada "Segurança Social 
Obrigatória: Utentes expressam 
motivação e sugerem adesão 
universal”. Refira-se que o segundo 
classificado na categoria de 
imprensa amealhou o valor de cem 
mil meticais (100.000,00 MT), mais 
um laptop e um diploma de honra 
pela sua participação no concurso.

categoria de imprensa escrita, do 
Prémio Nacional de Jornalismo em 
Segurança Social (PNJSSO-2022), 
cuja gala de consagração teve lugar 
no passado dia 18 de Novembro na 
capital do país.

 A dirigente exortou o profissional 
de comunicação social, bem como 
o Trabalhador por Conta Própria 
(TCP) de Sofala que foi distinguido 
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HOTEL EXISTE DESDE 1922

DOSSIER DE MARCAS

Hotel Polana celebra 100 anos
Como um bom vinho, Polana Serena Hotel preserva o seu 
bom gosto e atrai milhares de admiradores nacionais e 
internacionais que procuram por lugares melhores para 
laser, conferências, reuniões e outros agrados. Dados 
disponíveis na internet revelam que a instituição opera 
desde o longínquo ano de 1922, pelo que foi palco de 
“muitas histórias”.

Em 1922, a avenida Julius Nyerere 
ganhou novo rosto com a implantação 
de um local de repouso, reuniões e laser 
denominado Polana Serena Hotel, que 
se destaca até aos dias de hoje pela 
sua grandeza e capacidade de acolher 
eventos de grande dimensão e hóspedes 
provenientes de diferentes cantos do 

mundo.
O Polana Serena Hotel oferece piscina 

ao ar livre e restaurante, para além de 
muita comodidade. Os quartos possuem 
TV, ar-condicionado, frigobar e chaleira 
eléctrica. O banheiro privativo conta 
com secador de cabelo, amenidades de 
banho gratuitas e banheira ou chuveiro. 
As comodidades extras incluem área de 
estar e canais via satélite.

O Polana Serena Hotel apresenta 
academia, spa e instalações para 

Polana Serena Hotel: 100 anos atraindo admiradores a nível do mundo

reuniões. Além disso, os visitantes 
podem desfrutar de uma série de 
actividades no local ou nos arredores, 
tais como boliche.

O Aeroporto Internacional de Maputo 
fica a 7 km de distância e o translado 
para o aeroporto está à disposição dos 
clientes, por um custo extra.

É também um local que atrai estilistas 
como Shaazia Adam, que já realizou 
no hotel um desfile icónico, tal como 
escreve a página Negócios. Os modelos 
apresentados na altura faziam referência 
à origem persa, o que permitiu que os 
presentes pudessem viajar no tempo 
testemunhando modelos clássicos 
e contemporâneos em fusão, para o 
deleite dos apreciadores da moda, num 
momento em que a autenticidade e a 
leveza tomaram o manifesto do poder 
feminino com elegância.

Para a estilista Shaazia Adam, o 

desfile “conseguiu agregar mais do que 
esperávamos, o conceito “Mina” esteve 
verdadeiramente representado, “Mina” 
significa “eu” em Changana, e através 
desta marca e da colecção Maktub 
quisemos que todas as mulheres se 
sentissem representadas e identificadas 
nas peças, não reparamos para a 
faixa etária, o tipo físico, desde as 
mais irreverentes às mais reservadas, 
enaltecemos o potencial da mulher pelas 
linhas da moda”, realçou.

Por sua vez, o director comercial do 
Polana, Osvaldo Inguane, disse que, 
“para nós, a escolha da Shaazia Adam 
para a celebração desta data foi muito 
assertiva. Marca os 100 anos, que são 
um verdadeiro testemunho de resiliência. 
Tivemos dois anos atípicos por conta da 
Covid-19, quisemos várias vezes fechar 
o hotel, mas não o fizemos, fomos uma 
das poucas instâncias em Moçambique 

que não demitiu sequer 
um funcionário durante 
a pandemia, e este facto 
mostra o quanto os 100 
anos do Polana são 
importantes”.

Exaltando o potencial 
da mulher, a celebração 
dos 100 anos do Polana 
foi e continua sendo 
marcada por uma sessão 
de convívio.

Uma data para recordar
João de Sousa e Alfredo 

Pereira de Lima, no seu 
livro “Edifícios Históricos de 
Maputo”, narram a história 
do homem que mais lutou 
para que o Hotel Polana 
existisse. Este homem 
foi o coronel Alexandre 
Lopes Galvão, membro 
do Conselho de Turismo 
que na época redigiu 
uma carta ao Governador 
Massano de Amorim, 
pedindo autorização para 
negociar a construção de 
um hotel capaz de receber 
personalidades importantes 
que visitavam a cidade de 
Lourenço Marques, actual 
Maputo.

Foi precisamente no dia 
1 de Julho de 1922 que o 
Hotel Polana abriu as portas, 
e estima-se que terão sido 
gastos cerca de 300 mil 
libras, uma fortuna na época. 
Passados todos estes anos, 
aquele hotel, que resistiu até 
à época colonial, conserva 
ainda o seu requinte e é um 
verdadeiro cartão-de-visita 
da cidade de Maputo.

Texto: Dossier económico
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Dezenas de crianças testemunharam momentos de alegria 
e diversão proporcionados pela Água da Namaacha, 
propriedade da Sociedade de Águas de Moçambique 
(SAM), que também detém a marca Fonte Fresca, que 
ofereceu um lanche e vários presentes às meninas órfãs 
residentes na Casa Madre Maria Clara, na paróquia de São 
José de Lhanguene.

O Conselho Municipal da Cidade de Maputo (CMCM) 
distinguiu recentemente a Heineken Moçambique pela sua 
contribuição no empoderamento da Juventude. De acordo 
com o CMCM, a empresa apoia diversos projectos que 
visam a massificação de oportunidades e reconhecimento 
de jovens destacados.

Água da Namaacha celebra as festas

Município de Maputo distingue Heineken

O ambiente foi de festa e amor, 
celebrando um período do ano em que 
o sentido de família está mais presente, 
bem como a necessidade de ajuda ao 
próximo se torna ainda mais sensível.

No local, foi possível presenciar 
momentos de alegria, que culminaram 
com a oferta de presentes, com destaque 
para material escolar. Aliás, degustaram 
ainda de bolos e doces, que lhes 
proporcionaram um momento diferente.

Algumas das meninas, agraciadas 
pela Água da Namaacha, começaram 
por agradecer o gesto, referindo que 
a SAM é uma empresa que nunca se 
esquece delas. Manifestaram, desta 
forma, o seu eterno agradecimento ao 

De acordo com o director-geral da 
Heineken Moçambique, Roelof Segers, 
as iniciativas da empresa estão viradas 
para o desenvolvimento da comunidade 
onde o grupo está implantado. Uma 
das acções que a empresa toma como 
desafio é a consciencialização da 
juventude para o consumo responsável 
do álcool.

“Lançámos um projecto denominado 
“"KWALÉ a Ideia”, em que promovemos 
sentadas com jovens, que é o 
público que mais consome os nossos 
produtos, e entender quais são as suas 
sensibilidades e como percebem a 
sua relação com o álcool. Como uma 
das maiores produtoras de cerveja 

bom gesto da SAM, sobretudo pela oferta 
dos cadernos, o que já alivia as suas 
preocupações referentes ao ano lectivo 
2023.

A responsável máxima pelo orfanato, 
Irmã Maria Elisa Nassone, fez questão 
de expressar o seu agradecimento e 
reconhecimento à SAM, pelo apoio 
constante a esta obra social, referindo-
se também a muitos outros apoios de 
cariz social prestados pela Água da 
Namaacha.

Na ocasião, salientou o carácter 
utilitário dos presentes, itens que 
aliviam as necessidades quotidianas das 
meninas e o simbolismo da festa que 
encheu todas de grande alegria.

De forma emocionada, louvou o gesto 
da Água da Namaacha de celebrar a 
Festa da Família com as meninas que não 
têm com quem contar. Em representação 

do mundo, temos a responsabilidade 
de sensibilizar as pessoas sobre 
como consumir as nossas bebidas e 
sobre os possíveis danos da ingestão 
descontrolada de álcool” Disse Segers.

 O projecto KWALÉ também mereceu 
reconhecimento da Associação 
Internacional de Estudantes em 
Ciências Económicas e Empresariais - 
AIESEC, que, por sinal, foi parceira na 
execução da iniciativa, que atribuiu 150 
mil meticais aos vencedores do desafio 
proposto.

 O projecto decorreu numa altura em 
que a empresa acabava de lançar no 
mercado nacional a cerveja Heineken 
0.0, sem álcool na sua composição, 
com o objectivo de oferecer uma bebida 
que pode ser consumida em todas as 
ocasiões e culturas.

  “Porque estamos comprometidos 

Água de Namaacha festeja na Casa Madre Maria Clara

Momento do reconhecimento da Heineken

NA CASA MADRE MARIA CLARA

PELO SEU PAPEL NO EMPODERAMENTO DA JUVENTUDE

da SAM, Bárbara Matsinha elogiou o 
trabalho feito pela Casa Madre Maria 
Clara na formação de mulheres que irão 
colaborar de forma activa para o futuro 
de Moçambique, relembrando que a SAM 
tem nos seus quadros algumas meninas 

com a saúde e bem-estar da juventude 
e da sociedade no seu todo, apoiamos 
a realização da corrida das Acácias 
denominada “FNB Maputo 10K”, que 

DOSSIER DE MARCAS

formadas nesta Casa.
Bárbara Matsinha reforçou que esta 

instituição, bem como outras do mesmo 
género, podem continuar a contar com o 
apoio da Água da Namaacha de forma 
cada vez mais forte.

juntou mais de 3000 participantes. 
O nosso apoio significa um incentivo 
à prática do desporto para uma vida 
saudável”, defendeu.
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O primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e 
Silva, disse que o sector privado tem dado “forte suporte” 
ao relançamento económico, prometendo para breve a 
assinatura de um acordo sobre conectividade de médio 
prazo com patrões e sindicatos.

Governo quer conectividade entre patrões e 
sindicatos

Apesar das crises e ultrapassando as 
mesmas com muita resiliência, nós estamos 
a construir a retoma e o relançamento com 
forte suporte do sector privado”, afirmou 
o chefe do Governo, na abertura do 
debate mensal no parlamento, na Praia, 
neste caso, dedicado ao tema “O Sector 
Privado na estratégia de desenvolvimento 
sustentável de Cabo Verde”.

Ulisses Correia e Silva recordou que, 
após os impactos da Covid-19, sobretudo 
no turismo, os “investimentos privados 
foram retomados” e o crescimento 
económico cabo-verdiano atingiu os 7% 
em 2021 “e atingirá mais de 8% em 2022”.

“A economia está a crescer. Existe 
confiança. O clima de negócios é favorável, 
conforme atesta o indicador do clima 
económico que manteve neste terceiro 

trimestre do ano a tendência ascendente. 
O sistema bancário goza de boa saúde, 
com liquidez e situação confortável 
de indicadores de solidez”, garantiu o 
primeiro-ministro aos deputados.

“Vamos continuar a melhorar o 
ambiente de negócios com recurso 
à transformação digital. Em sede de 
concertação social, iremos brevemente 
assinar um instrumento importante para 
compromissos relativamente às políticas 
de rendimento e preço, políticas de 
competitividade e de transformação 
estrutural da economia do país”, afirmou 
ainda.

Ulisses Correia e Silva reconheceu “o 
grande desafio da unificação do mercado 
nacional” e da mobilidade inter-ilhas 
“através de sistemas de transportes 

Ulisses Correia e Silva, primeiro-ministro cabo-verdiano.

CABO VERDE

eficientes”, marítimos e aéreos: “Vamos 
vencer esse desafio. Tem sido matéria de 
grandes debates aqui no parlamento, mas 
podem estar cientes de que é um desafio 
para vencer”.

Defendeu que “o caminho é 
melhorar cada vez mais, estimular mais 
investimentos privados na transição 
energética, na economia digital, no 
turismo sustentável, no desenvolvimento 
da economia azul, na transformação 
da agricultura em área prioritária para o 
aumento da resiliência e diversificação da 
economia do país”, ao mesmo tempo que 
garantiu que o sistema fiscal cabo-verdiano 
“é favorável ao investimento”, através 
de convenções de estabelecimento, 
de atribuição do estatuto de actividade 
turística ou de actividade industrial.

“O ecossistema está assim concebido 
para atender às micro, pequenas, médias 
e grandes empresas. Tem funcionado 
com resultados e vai melhorar ainda mais 
com o aumento do limite de garantias 
a start-ups concedidas pelo Estado de 
80 para 100%. Vai facilitar ainda mais o 
financiamento do empreendedorismo 

jovem”, disse igualmente.
“Há hoje uma nova atitude dos jovens 

face ao empreendedorismo. A formação 
profissional, os estágios profissionais, a 
assistência técnica e financeira, os kits 
de empreendedorismo, os programas 
específicos de desenvolvimento de 
competências na economia digital e nas 
condições de financiamento criam hoje 
mais oportunidades para os jovens”, 
sublinhou.

Segundo Ulisses Correia e Silva, outro 
impulso ao desenvolvimento do sector 
privado será dado com a operacionalização 
do Fundo Pro Impacto para pequenas 
e médias, empresas, apresentado esta 
semana, no valor de 10 milhões de 
dólares, “para impulsionar a recuperação 
financeira” e “servir de catalisador para o 
relançamento da economia nacional”.

“O Estado é importante na medida em 
que cria condições para que cidadãos que 
são investidores e empresários, ou que 
queiram ser investidores e empresários, 
possam correr riscos, investir, criar 
empresas, expandir negócios, criar 
empregos e criar riqueza para o país. Tem 
sido assim nas reformas e nas políticas 
públicas para atracção de investimentos 
e fomento empresarial, através da política 
fiscal, do ecossistema, do financiamento, 
da melhoria do ambiente de negócios, da 
regulação económica e técnica, da boa 
governança e de uma atitude de Estado 
parceiro no relacionamento com o sector 
privado”, afirmou o chefe do Governo.

“Tem sido assim também no 
investimento público que se criam 
melhores condições para o investimento 
privado e o desenvolvimento de 
mercados, desde infra-estruturas 
portuárias e aeroportuárias para o turismo 
e o comércio, até o desencravamento de 
localidades para o desenvolvimento e 
escoamento de produtos da agricultura”, 
acrescentou.

Cabo Verde enfrenta uma profunda 
crise económica e financeira, decorrente 
da forte quebra na procura turística 
– sector que garante 25% do PIB do 
arquipélago – desde Março de 2020, 
devido à pandemia de Covid-19.

Em 2020, registou uma recessão 
económica histórica, equivalente a 14,8% 
do PIB, seguindo-se um crescimento de 
7% em 2021, impulsionado pela retoma 
da procura turística. Para 2022, devido às 
consequências económicas da guerra na 
Ucrânia, nomeadamente a escalada de 
preços, o Governo cabo-verdiano baixou 
em Junho a previsão de crescimento de 
6% para 4%, que, entretanto, voltou a 
rever, agora para mais de 8%. (A Semana)

INTERNACIONAL
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O Banco Nacional de Angola (BNA) fez saber, há dias, em 
comunicado, que extinguiu na sua estrutura funcional o 
Departamento de Controlo Cambial.

BNA extingue Departamento de Controlo 
Cambial

O Jornal de Angola avança que, 
de acordo com o banco central, 
desde 2017, a instituição deu início 
a um conjunto de reformas no 
mercado cambial, com o objectivo 
de implementar um regime de taxa 
de câmbio flexível, definida pelo 
mercado com base na procura 
e oferta de moeda estrangeira e 
eliminar as restrições administrativas 
e tornar as operações cambiais mais 
fluidas.

A taxa de câmbio de mercado 
promove uma alocação mais 
eficiente da moeda estrangeira, 
tornando redundantes os controlos 

administrativos associados às 
operações cambiais realizadas pelo 
banco central.

Por essa razão, uma vez 
implementado o regime de taxa 
de câmbio definida pelo mercado, 
o Banco Nacional de Angola 
foi eliminando a necessidade 
de licenciamento de operações 
cambiais.

Neste contexto, o BNA decidiu 
dar por finda a missão do 
Departamento de Controlo Cambial 
cuja existência era justificada pelo 
trabalho de execução dos controlos 
administrativos das operações 
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cambiais, agora descontinuados.
Conforme a nota do banco 

central, esta reorganização interna 
permite ao Banco Nacional de 

Angola melhorar a eficácia 
da supervisão preventiva 
do branqueamento de 
capitais e do financiamento 
do terrorismo no sector 
bancário, abrangendo 
operações em moeda 
nacional e estrangeira 
e assim reforçar a 
sustentabilidade do sector.

O regulador dá nota que 
as reformas implementadas 
serviram também para 
realçar a responsabilidade 
dos bancos comerciais na 
validação da legitimidade de 
todas as operações cambias 
processadas a pedido dos 
clientes, já definida na 
legislação e regulamentação 
sobre a prevenção do 
branqueamento de capitais 
e combate ao financiamento 
do terrorismo, bem como na 
regulamentação cambial.

Em relação aos 
consumidores de serviços 
e produtos financeiros, 
continuam a poder 
apresentar reclamações 
relacionadas a operações 
cambiais directamente 
ao BNA, através do 
Departamento de Conduta 
Financeira (DCF) e dos 
endereços electrónicos 
habituais.

“Neste contexto, o BNA decidiu 
dar por finda a missão do 
Departamento de Controlo Cambial 
cuja existência era justificada pelo 
trabalho de execução dos controlos 
administrativos das operações 
cambiais, agora descontinuados”.

“
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Os certificados de aforro registaram a entrada de 1.487 
milhões de euros em novas subscrições durante o mês 
de Outubro, em Portugal, valor que supera as emissões 
anuais registadas de 2016 a 2021.

Poupanças aplicadas superam o total de 
2021

Segundo o Jornal de Angola, a 
procura por certificados de aforro 
tem-se intensificado nos últimos 
meses, o que reflecte na subida da 
euribor a três meses e o consequente 
aumento da taxa de remuneração 
já que aquele indexante integra a 
fórmula de cálculo da taxa de juro 
deste produto de poupança.

De acordo com o boletim estatístico 
do IGCP - Agência de Gestão da 
Tesouraria e da Dívida Pública, as 
novas subscrições mensais de CA 
ultrapassaram em Outubro os mil 
milhões de euros, o que acontece 
pela primeira vez neste ano, fazendo 

com que o montante de poupança 
aplicado neste produto some já 4.122 
milhões de euros no acumulado dos 
10 primeiros meses deste ano. Já 
as saídas (amortizações) totalizam 
570 milhões de euros das quais 78 
aconteceram em Outubro.

O montante de poupança, 
aplicado em CA, tem vindo a subir 
de forma consecutiva desde Janeiro, 
mês em que as novas subscrições 
totalizaram 95 milhões de euros, o 
valor mensal mais baixo registado 
este ano.

Os 1.487 milhões de euros em 
novas subscrições, registadas 

Euro, moeda de Portugal.

apenas durante o mês de Outubro ou 
os mais de 4.100 milhões de euros 

aplicados em CA desde o início do 
ano não têm paralelo com a situação 

observada ao longo dos últimos 
anos, sendo necessário recuar a 
2015 para encontrar um ano em 
que este produto atraiu um valor 
superior a mil milhões de euros.

Segundo os dados estatísticos 
do IGCP, as emissões de CA 
totalizaram 1.394 milhões de 
euros em 2015, ano em que a 
Euribor a três meses entrou 
em terreno negativo. Em 2016 
as novas entradas caíram para 
785 milhões de euros e, no ano 
seguinte, o valor continuou a 
baixar, havendo registo de 540 
milhões de euros de novas 
emissões, cerca de três vezes 
menos, do que o valor que os 
aforradores retiraram de CA. 
Até 2021, segundo mostram 
os mesmos dados do IGCP, 
o valor total anual das novas 
subscrições ficou sempre abaixo 
da fasquia dos mil milhões de 
euros.

Os certificados de aforro são 
instrumentos de dívida criados 
pelo Estado com o objectivo de 
captar a poupança das famílias. 
Têm como característica 
principal o serem distribuídos a 
retalho, isto é, serem colocados 
directamente juntos dos 
aforradores e terem montantes 
mínimos de subscrição 
reduzidos.

INTERNACIONAL

“O montante de poupança 
aplicado em CA tem vindo a 
subir de forma consecutiva 
desde Janeiro, mês em que as 
novas subscrições totalizaram 95 
milhões de euros, o valor mensal 
mais baixo registado este ano”.

“

EM PORTUGAL
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O pagamento de mais de 200 mil bolsas de pós-graduação 
da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior) está paralisado devido ao congelamento 
de verba do MEC (Ministério da Educação) aprovado há 
uma semana pelo Ministério da Economia.

Cortes na educação “congelam” bolsas

Segundo a nota do órgão responsável 
pelo fomento, regulação e avaliação da 
pós-graduação brasileira, a autorização 
para desembolsos financeiros durante 
o mês de Dezembro foi zerada, o que 
retirou a “capacidade de desembolso 
de todo e qualquer valor – ainda que 
previamente empenhado e liquidado”.

A Capes diz estar em contacto com 
os demais ministérios para conseguir 
a desobstrução dos recursos. Por 
enquanto, bolsistas de todo o país se 
encontram na situação de não receber os 
pagamentos já neste mês, dificultando 

a realização de actividades quotidianas 
como comprar comida e pagar transporte.

É o caso da bióloga Amanda 
Schiersner, 30, que faz sua pesquisa 
de doutoramento sobre HPV (vírus 
do papiloma humano) no Instituto do 
Câncer, em São Paulo. Schiersner 
está no segundo ano do doutoramento 
pelo programa de pós-graduação da 
Faculdade de Medicina da USP e recebe 
uma bolsa no valor de R$ 2.200.

“A minha bolsa equivale a 50% da 
renda mensal da minha família, e ficar 
sem o pagamento deixa a gente numa 
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situação bem desesperadora. Eu já 
chorei bastante porque não sei como 

vou fazer”, disse.
Segundo ela, a pesquisa, que busca 

entender como as proteínas do 
nosso corpo actuam na replicação 
do vírus, é feita com experimentos 
na bancada do laboratório todos 
os dias. "Preciso ir ao laboratório, 
mas sem o pagamento não consigo 
nem carregar o meu Bilhete Único 
[de transporte]. É desesperador”, 
relata.

De maneira temporária, ela 
conseguiu que sua orientadora 
ajudasse com o valor da 
passagem, mas teme agora ficar 
sem ter como pagar o aluguel e a 
comida.

Pesquisas como a da bióloga 
têm impacto directo nas políticas 
de saúde e podem ajudar no 
entendimento de diversas 
doenças, mas nem todos têm o 
mesmo reconhecimento. “Meu 
irmão faz mestrado na Alemanha 
em ciências sociais. Se eu 
que estudo câncer estou com 
dificuldades, imagina quem é 
da área de humanas, como ele”, 
conta.

Natália Teixeira, 31, é 
doutoranda em direito pela UFRJ 
(Universidade Federal do Rio de 
Janeiro) e também necessita da 
bolsa para se manter. “Quando a 
gente escolhe se tornar bolsista 
da Capes, não pode exercer outra 
actividade profissional.”

Ela cursa seu doutoramento 
desde 2020 e, no início, não tinha 
acesso a uma bolsa – ela precisou 
conciliar a pós-graduação com 
um trabalho de pesquisadora em 
uma ONG. A rotina era difícil e, 
assim que surgiu a oportunidade 
de se tornar bolsista da Capes, 
no primeiro semestre de 2022, ela 
aceitou. (Jornal de Brasília)

“A minha bolsa equivale a 50% da 
renda mensal da minha família, 
e ficar sem o pagamento deixa 
a gente numa situação bem 
desesperadora. Eu já chorei 
bastante porque não sei como vou 
fazer”

“


