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DESTAQUE

 Salim Valá, presidente da BVM

“Crise actual é oportunidade para reformar 
BVM”
Fundada há 25 anos, a Bolsa de Valores de Moçambique 
(BVM) conta com 12 empresas cotadas, sendo que a mais 
recente – Tropigalia – filiou-se em Dezembro de 2022. 
Trata-se de uma instituição financeira que, de acordo 
com o respectivo presidente, ainda tem uma contribuição 
diminuta na economia nacional, mas que pode aproveitar 
o actual momento de crise para crescer, o que passa 
pela introdução de reformas. Salim Valá defende este 
pensamento no artigo que assina no livro “Desafios para 
Moçambique 2022”, lançado recentemente pelo Instituto 
de Estudos Sociais e Económicos (IESE).

Intitulado “Crise económica, 
instituições financeiras e oportunidades 
para a mudança: o caso da BVM, 
Moçambique”, o artigo de Salim Valá 

começa, logo na introdução, por 
trazer dois momentos antagónicos da 
economia de Moçambique. Rebobina 
a fita da história até aos primeiros 15 
anos do presente século, altura em 
que o país era o “menino bonito” das 
instituições financeiras internacionais, 
especialmente o Banco Mundial (BM) e 

DEFENDE SALIM VALÁ

o Fundo Monetário Internacional (FMI).
Refere o autor que, nessa altura, 

Moçambique era considerado um 
“sucesso económico”, com uma média 
anual de cerca de 7,5 %. O cenário viria 
a alterar-se a partir de 2016, muito por 
culpa da descoberta das famigeradas 
“dívidas ocultas”, que levaram os 
parceiros multilaterais, incluindo as 
principais instituições financeiras, a 
fecharem as portas a Moçambique, 
deflagrando uma crise financeira e 
institucional “profunda”, nas palavras do 
autor.

Este quadro veio somar-se, sublinha 
Valá, a outros factores adversos, 
nomeadamente a ocorrência, com 
notável frequência, de eventos naturais 
extremos, o terrorismo na zona Norte do 
país e ainda a tensão político-militar na 
região Centro do país.

 
Uma oportunidade para agarrar

Aos factores acima mencionados, 

Texto: Amad Canda

juntaram-se, nos últimos pouco mais 
de dois anos, outros obstáculos, 
designadamente a eclosão da Covid-19 
e o início de um conflito militar no leste 
europeu, envolvendo a Rússia e a 
Ucrânia.   Combinados, estes episódios 
“conduziram Moçambique para a 
desaceleração do seu crescimento 
económico e para uma recessão 
económica profunda”, considera o 
presidente da BVM.

As instituições financeiras não 
escaparam àquilo que Valá caracteriza 
como “turbulência económica”, 
repercutiu-se no limitado acesso dos 
empresários ao financiamento, no 
aumento dos riscos de crédito e no 
incremento do custo do dinheiro. Dentro 
deste quadro, o académico considera 
haver uma oportunidade para que o 
mercado de capitais, particularmente a 
BVM, cuja contribuição na economia diz 
ser ainda diminuta, se catapulte.

“A actual crise económica pode ser um 
marco de referência para a introdução 
de reformas no mercado de capitais 
e na BVM que conduzam ao maior 
dinamismo do mercado secundário em 
Moçambique”, defende.   As mudanças 
propostas pelo economista assentam 
essencialmente em três pilares, a 
começar pela “Especialização dos 
participantes do mercado de capitais”. 
Neste capítulo, faz eco à tese que 
advoga a transformação da BVM numa 
sociedade anónima, argumentando 
que tal “permitiria à BVM ter um novo 
modelo organizacional e de gestão 
de negócio, que poderá imprimir um 
maior dinamismo à sua actividade, em 
termos de credibilidade, flexibilidade, 
autonomia, dinamismo comercial e uma 
maior celeridade na sua actuação no 
âmbito da sua interacção com outros 
intervenientes no mercado de capitais, 
com destaque para os seus clientes e 
correctores de bolsa, além de que que 
estaria melhor alinhado com as «boas 
práticas internacionais”.

O segundo eixo é a “criação de 
novos mercados”, como o Mercado 
de Derivados, Mercado de Fundos 
de Investimento, Mercado de 
Financiamento Verde, Mercado de 
Certificados de Depósito, entre outros. 
Na percepção do autor, tal resultaria 
no aumento da oferta de produtos no 
mercado bolsista, oferecendo novas 
alternativas aos investidores.

Já no que diz respeito ao terceiro 
eixo - Estabelecimento e reforço de 
políticas e regulamentação – Salim Valá 
propõe uma série de medidas, entre 
elas a revisão do Código do Mercado 
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BVM assinou memorando com congéneres de Angola e Cabo-Verde

DESTAQUE

Tropigália juntou-se à BVM em 2022

de Valores Mobiliários (CMVM) e a 
regulamentação associada ao mercado 
de capitais, o que garantiria mais 
flexibilidade e um melhor alinhamento 
às novas tendências internacionais.

 
Em busca da consolidação

Parcerias internacionais constituem 
uma das formas de consolidar a BVM, 
uma instituição que, de acordo com 
Salim Valá, continua a ter uma estrutura 
reduzida, contando actualmente com 
uma capitalização bolsista de pouco 
mais de 20%.

O Presidente do Conselho de 
Administração da BVM está ciente 
de que, apesar do crescimento 
“significativo” do volume de negócios e 
do número de títulos, a instituição “ainda 
é de pequena dimensão”, o que constitui 
uma motivação para trabalhar no sentido 
de alcançar “outros patamares”.

Valá tem reafirmado a ambição de 
chegar a 30 empresas cotadas até 2026 e 
de elevar a capitalização bolsista a 35%, 
igualando a capitalização dos países 
da África Subsahariana. Outro dos 
objectivos perseguidos pela instituição 
é a internacionalização. Aliás, em finais 
do ano passado, a BVM assinou um 
memorando de entendimento com as 
suas congéneres de Angola e Cabo-
Verde, no evento de celebração de mais 
um ano da BVM.

Walter Pacheco (Presidente da 

Comissão Executiva da Bolsa de 
Dívidas e Valores de Angola - BODIVA), 
Miguel Monteiro (Presidente da Bolsa 

de Valores de Cabo Verde) e Salim 
Valá aproveitaram o 24º aniversário 
da BVM para voltar a dar vida a uma 

parceria antiga e que estava, até então, 
esquecida.

É que, de acordo com Miguel 
Monteiro, o memorando 
rubricado em 2022, numa das 
estâncias hoteleiras da capital 
moçambicana, marca o retomar 
de relações entre as três 
instituições, na sequência de um 
protocolo assinado na Ilha do 
Sal (Cabo Verde), em Julho de 
2018.

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

O presidente da BODIVA 
também enalteceu os laços de 
cooperação e amizade entre 
as bolsas dos três países, por 
sinal membros dos PALOPs. 
Walter Pacheco elogiou a BVM, 
sublinhando ser “um exemplo” 
para as bolsas mais novas, como 
é o caso da que lidera.

“A BODIVA começa a operar 
em 2015. Começámos com a 
dívida pública, e este ano abrimos 
o mercado accionista, com duas 
empresas. Angola está a passar 
de um momento de transição de 
economia centralizada do Estado 
para uma economia centralizada 
do sector privado”, declarou na 
ocasião.
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2023 está já em curso. Em termos 
cronológicos é, evindentemente, um 
período diferente, mas será que assim 
será também em termos conjunturais? 
Essa é a pergunta que mais sentido faz 
colocar por estas alturas. No período 
homólogo do ano passado, as havia 
expectativas elevadas, motivadas, 
fundamentalmente, pelo trinfo – ainda 
que parcial – sobre o flagelo da 
Covid-19.

Infelizmente, o optimismo foi 
rapidamente contrariado por um 
fator com que, eventualmente, a 
maioria não contava: a invasão da 
Rússia à Ucrânia, em Fevereiro do 
ano passado, deflagrando um conflito 
militar sangrento e com efeitos graves 
sobre a economia global. Os sinais 
emitidos pela Ucrânia e pelos seus 
principais apoiantes até faziam 
antever o fim da guerra a curto prazo. 
Lamentavelmente, fica a sensação 
de que os analistas se iludiram com 
os aparentes desencontros entre a 
Ucrânia e seus aliados aquando da 
queda de um míssil na Polónia.

Se se tivessem confirmado as 
previsões, a esta altura estariam as 
duas partes sentadas à mesa, em 
busca de uma solução negociada. Não 
é o que está a acontecer. Pelo contrário, 
o Ocidente parece estar empenhado 
em fornecer meios matérias à Ucrânia, 
o que, no mínimo, faz-nos perspectivar 
o agravamento da situação no teatro 
operacional.

A notícia é má para 99% dos países, 
certamente. É que, o prolongamento 
da guerra implica o renovar – e talvez o 
agravamento – das sanções ocidentais 

sobre a Rússia, que são, em termos 
práticos, a principal razão da crise 
energética de que quase todos os países 
se ressentem. Posto isto, e não obstante 
as medidas de aceleração económica do 
Governo de Moçambique, associadas 
ao início da exportação do Gás Natural 
Liquefeito, não há razões para que 
estejamos optimistas, muito menos 
depois de o Banco de Moçambique ter 
revisto em baixa as perspectivas de 
crescimento económico para o médio 
prazo.

Internamente, continuamos a assistir 
a um Governo desnorteado em relação 
à política salaria da Função Pública. 
Trata-se, na verdade, de um Governo 
que transmite mais incertezas que 
certezas, não tivesse, há escassas 
semanas, reduzido o salário de quase a 
generalidade dos Funcionários Públicos.

Estas sensações chegam aos 
investidores da mesma forma que 
chegam ao cidadão comum. É função 
disso, é de se prever alguma hesitação 
na tomada de decisões, o que poderá 
ser altamente prejudicial à economia 
moçambicana e, em última análise, 
ao povo. Em face de todas estas 
circunstâncias, é fácil, pois, concluir que 
2023 não será tão diferente dos últimos 
três anos, porquanto não traz certezas 
nenhumas.

Para a infelicidade dos moçambicanos, 
o terrorismo segue vivo, inviabilizando 
vários projectos, incluindo o de 
Afungi, liderado pela Total. Esperamos, 
obviamente, por boas notícias, mas, para 
já, não há nada que nos faça acreditar 
que elas possam chegar no curto prazo.

serodiotouo@gmail.com
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 Banco de Moçambique

Banco de Moçambique com visão pessimista
O Banco de Moçambique reviu em baixa as perspectivas 
de crescimento económico para o médio prazo. O 
ligeriro pessimismo do regulador do sistema financeiro 
é justificado sobretudo por factores globais, até porque, 
internamente, prevê-se que a implantação de projectos 
energéticos favoreça o crescimento da economia.

Num comunicado emitido esta quarta-
feira, 25 de Janeiro, o Comité de Política 
Monetária do Banco de Moçambique 
expressa algum pessimismo em relação 
a economia moçambicana a médio 
prazo. “As perspectivas de crescimento 
económico, para o médio prazo, foram 
ligeiramente revistas em baixa. Esta 
revisão decorre de maior restrictividade 
das condições financeiras a nível global e 
consequente abrandamento da atividade 
económica dos principais parceiros 
comerciais do país, com potencial para 
a redução da procura externa”, justifica 
a entidade, salientando que, no plano 
interno, há factores que podem catapultar 
a economia.

“Entretanto, a nível interno, a 
implantação dos projectos energéticos 
continuará a favorecer o crescimento 
económico”.

O Banco Central alerta, igualmente, 

para a situação da dívida pública, que 
situa-se agora em 288,7 mil milhões de 
meticais, representando um aumento de 
13,6 mil milhões em relação a Dezembro 
do ano passado. 

A boa notícia é mesmo a tendência de 
desaceleração da inflação, pelo menos 
a curto e médio prazos.  “Em Dezembro 
de 2022, a inflação anula, que comporta 
as cidades de Maputo, Beira e Nampula, 
desacelerou para 10,29%, após 10,62% 
em Novembro, a reflectir, sobretudo, o 
contínuo abrandamento dos preços dos 
bens alimentares e a redução do preço 
do gás doméstico. A inflação subjacente 
observou a mesma tendência. Para o 
médio prazo, mantêm-se as perspectivas 
de uma inflação de um dígito, a reflectir os 
aumentos da taxa MIMO, efectuados em 
2022, e da estabilidade do metical”.

Taxa de juro mantém-se
No mesmo comunicado, o Comité 

de Política Monetária do Banco Central 
anuncia a decisão de manter a taxa de 
juro em 17,25%. O organismo justifica 

CRESCIMENTO ECONÓMICO A MÉDIO PRAZO

pela prevalência de “elevados riscos e 
incertezas” subjacentes à projecções de 
inflação, com ênfase para o impacto da 
liquidez gerada na economia, resultante 
da pressão sobre a despesa pública, e do 
prolongamento da tensão geopolítica na 
Europa.

“Os riscos e incertezas associados às 
projecções de inflação agravaram-se. A 
nível interno, salientam-se as incertezas 
quanto ao impacto do excesso de liquidez 
sobre os indicadores macroeconómicos, 
bem como dos prováveis efeitos 
dos choques climáticos na oferta e 

Texto: Dossier Económico

comercialização de bens. A nível externo 
prevalecem as incertezas em relação 
aos efeitos do prolongamento do conflito 
entre a Rússia e a Ucrânia e os riscos de 
recessão económica global”, alerta o BM.

O Comité de Política Monetária 
assegura ainda que continuará a monitorar 
a evolução dos riscos e incertezas 
associados às projecções de inflação, e 
acrescenta que não hesitará em tomar as 
“medidas correctivas necessárias”.

Refira-se que o órgão voltará a reunir-
se daqui a dois meses, concretamente no 
dia 29 de Março.

“As perspectivas de 
crescimento económico, 
para o médio prazo, foram 
ligeiramente revistas em 
baixa

“
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conexão com o caso.
“O auto criminal está lavrado e deverá 

seguir ao Ministério Público para ulteriores 
trâmites legais. O valor será levado para o 
Banco de Moçambique, mas, a ser provado 
que se trata de branqueamento de capitais, 
os suspeitos serão responsabilizados e o 
dinheiro será revertido a favor do Estado”, 
acrescentou.

Um dos indiciados disse que o dinheiro 
é proveniente de negócio de gergelim e 
castanha, negando, assim, ter cometido 

qualquer acto criminal para conseguir o 
valor em causa.

“Viemos à cidade da Beira para fazer 
câmbio. Sempre que acaba o gergelim 
usamos o dinheiro para o negócio de 
câmbio. O dinheiro estava guardado em 
casa dele [apontando para um dos seus 
companheiros]. Não fizemos em Cabo 
Delgado ou noutras províncias porque 
tínhamos informação de que teríamos 
mais vantagem se o fizéssemos na Beira”, 
contou.

Os indiciados, de idades compreendidas 
entre 36 e 47 anos, viram-se privados da 
liberdade por volta das 12:00 horas da 
última segunda-feira, 23 de Janeiro, estando 
encarcerados nas celas da 2ª Esquadra da 
Polícia da República de Moçambique, no 
bairro da Ponta-Gêa.

  A quantia ora apreendida estava 
embrulhada num saco, como se de um 
produto comum se tratasse. Na verdade, 
era mesmo dinheiro, e quando os indivíduos 
foram surpreendidos pelos operativos da 
Investigação Criminal estavam prestes a 
comprar o dólar numa das casas de câmbio 
da cidade.

A substituta do porta-voz do SERNIC 
em Sofala, Lurdes Cuchama, fez saber que 
dois dos indiciados saíram do distrito de 
Mueda, província de Cabo Delgado, com 
destino à cidade da Beira, ao encontro de 
um terceiro indivíduo, supostamente a fim 
de juntos realizarem câmbio nesta região 
do país.

“O valor é de origem duvidosa, porque 
os mesmos não justificaram a proveniência, 
o que faz com que haja fortes suspeitas 
de branqueamento de capitais, pela forma 
como procederam, saindo do norte do país 
até à capital de Sofala para fazer troca no 
mercado informal”, afirmou.

“Existem outras províncias onde 
poderiam trocar as moedas. Se fosse Dois dos indiciados partiram de Mueda com o dinheiro

Eis a quantia em causaLurdes Cuchama, porta-voz substituta do SERNIC

SERNIC apreende mais de um milhão de
meticais
Três indivíduos estão a contas com o Serviço Nacional 
de Investigação Criminal (SERNIC) na Beira, após terem 
sido flagrados com 1.270.000.00mt (Um milhão e duzentos 
e setenta mil meticais) e um cheque de 495 mil meticais, 
supostamente de origem duvidosa, quando tentavam 
efectuar operações de câmbio no bairro de Ndunda.

dinheiro lícito, haveriam de procurar as 
casas de câmbios ou instituições bancárias 
para o efeito. Só por transportar grandes 
somas de dinheiro, levantam suspeitas. 
Para além disso, há divergências nas 
declarações dos três detidos”, vincou.

Lurdes Cuchama assegurou que a 
corporação está empenhada em diligências 
visando esclarecer a proveniência do valor 
e a veracidade dos factos avançados pelos 
indiciados, havendo também interesse de 
apurar se há ou não mais integrantes em 

POSSÍVEL BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS EM SOFALA

Texto: Faruk Alberto, Beira
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Grécia doa mais de 2.7 milhões de meticais 
Grécia doa cerca de 40 mil euros, o correspondente 
a mais de 2.7 milhões de meticais, para apoiar 
jovens na província de Cabo Delgado. O valor foi 
entregue recentemente à Secretaria de Estado 
da Juventude e Emprego (SEJE), na cidade de 
Maputo

Durante a visita que efectuou 
a Moçambique esta quarta-feira 
(25 de Janeiro), o ministro dos 
Negócios Estrangeiros da Grécia, 
Nikos Dendias, anunciou o apoio 
à juventude de Cabo Delgado no 
montante de 40 mil Euros, mais de 
2.7 milhões de meticais ao câmbio 
do dia.

O montante servirá para acções 
de empoderamento e formação 
de jovens naquele ponto do país 
que é, há mais de cinco anos, 
fustigado por acções terroristas. 
Pelo menos foi essa a garantia 
dada pelo secretário de Estado da 
Juventude e Emprego, Oswaldo 
Petersburgo.

  “O Governo de Moçambique 
tem estado a desenvolver acções 
de empoderamento da juventude 
em todo o país, e de forma 
particular em Cabo Delgado. Daí 

Nikos Dendias da (Grécia) e  Oswaldo Petersburgo (Moçambique)

Texto: Quelto Janeiro
que acreditamos que 
este apoio irá juntar-
se aos esforços que 
temos vindo a fazer nas 
aldeias e localidades 
da província de Cabo 
Delgado onde os jovens 
precisam de formação de 
qualidade para poderem 
responder às demandas 
do mercado”, afirmou..

Perspectiva-se que 
os jovens beneficiem de 
bolsas formativas para 
que possam estudar nos 
centros de formação 
profissional do Instituto de 
Formação Profissional e 
Estudos Laborais Alberto 
Cassimo (IFPELAC), 
uma instituição pública 
tutelada pela SEJE.

“Temos centros de formação no 
distrito de Montepuez, na cidade 
de Pemba e também no distrito de 
Balama. Vamos utilizar este valor 

PARA FORMAÇÃO DE JOVENS EM CABO DELGADO

para dar bolsas aos jovens para 
poderem formar-se nestes nossos 
centros”, disse, acrescentando 
que outros apoios estão a 
caminho.

Para Petersburgo, o combate 
ao terrorismo não pode ser feito 
só com palavras, mas também 
com actos e acções concretas. 
Por outro lado, a componente 
militar também é insuficiente, 
havendo, por isso, a necessidade 
de “ocupar” os jovens.

 
  Dendias sublinha importância 

de África
Na mesma senda, o ministro 

dos Negócios Estrangeiros da 
Grécia, Nikos Dendias, disse 
acreditar profundamente que o 
desenvolvimento de África é a 
chave para toda a humanidade, 
razão pela qual a segurança 
marítima e o combate ao 
terrorismo devem ser prioridades. 
O responsável sublinhou que 
a UE é um pilar de segurança, 
estabilidade e de paz nesta região, 
e em Moçambique em particular. 

Neste sentido, aliás, uma missão 
militar de oficiais gregos está no 
país a formar militares das forças 
especiais das Forças Armadas de 
Defesa de Moçambique (FADM).

“Esta decisão foi a nossa 
resposta ao pedido do Governo 
moçambicano, depois das 
actividades dos insurgentes na 
província de Cabo Delgado”, 
disse.

O governante helénico fez 
menção aos estragos causados 
pelo terrorismo – desde mortes 
a distruição de infra-estruturas – 
fazendo notar que tal constitui um 
impedimento para o investimento 
e o progresso da juventude 
nessas zonas. “Jovens devem ter 
oportunidades, emprego, devem 
ter a chance de uma vida estável 
e progressiva”, salientou.

Com a doação dos 40 
mil euros, o governo grego 
pretende “demonstrar o nosso 
contributo no desenvolvimento 
da juventude nesta área em prol 
do desenvolvimento económico-
social”.

DESTAQUE

“Esta decisão foi a nossa 
resposta ao pedido do 
Governo moçambicano, 
depois das actividades 
dos insurgentes na
província de Cabo
Delgado”

“
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Edilidade projecta investimento nas vias de 
acesso
O Município da cidade da Maxixe, em Inhambane, poderá 
contar ainda este ano, e pela primeira vez na história, com 
semáforos em algumas vias de acesso com grande fluxo 
de viaturas. A garantia foi dada pelo respectivo edil daquela 
autarquia, Fernando Bambo, que aponta a redução dos 
acidentes de viação como um dos principais propósitos.

Numa altura em que faltam apenas nove 
meses para o fim do mandato do executivo 
liderado por Fernando Bambo, o Conselho 
Municipal da cidade da Maxixe, no âmbito 
do cumprimento do seu manifesto eleitoral, 
projecta montar semáforos nas vias de 
acesso com maior fluxo de viaturas.

Trata-se de uma iniciativa que, segundo a 
edilidade, tem por objectivo reduzir o sangue 
nas estradas, derivado de acidentes de 
viação que têm ocorrido com frequência nos 
últimos dias. A ideia está, ainda assim, longe 
de reunir consenso entre os munícipes.

Fernando Machado, por exemplo, não 
considera prioritário o investimento na 
montagem daqueles sinais luminosos.ʺOs 
munícipes não precisam de semáforos. Eles 
precisam de hospitais, de água, de energia 

O desrespeito aos sinais é notório

Automobilistas saúdam a iniciativa

Texto: Anastácio Chirrute, 
em Inhambane

e de mais escolas. Na nossa cidade, não 
temos problemas de congestionamento de 
viaturas, excepto na N1. Caso a edilidade 
avance com este projecto, estará a gastar 
dinheiro que devia usar para fazer outras 
coisas‶, advertiu

Por sua vez, Agner Jorge, automobilista 
que diariamente transporta passageiros de 
Maxixe à Massinga e vice-versa, aplaude 
a iniciativa. Segundo ele, além de regular o 
trânsito, os semáforos vão emprestar uma 
nova imagem àquela que é considerada 
a cidade económica da província de 
Inhambane.

ʺÉ uma boa nova. Há anos que 
precisávamos dos semáforos na cidade. 
Como podemos ver, nos últimos tempos 
tem crescido o número de viaturas e, 
consequentemente, tem havido muito 
engarrafamento, principalmente no período 
de tarde‶, argumentou, acrescentando que 
ʺagora cabe ao próprio Município honrar 
com a sua promessa‶.

MAXIXE

Mesmo posicionamento é partilhado por 
moto-taxistas, que não vêem a hora de ver 
o sonho tornar-se realidade. É o caso de 
Sérgio Betane, que apela e também exorta 
as autoridades a intensificarem campanhas 
de educação cívica, com vista a dotar os 
automobilistas de conhecimentos sobre o 

funcionamento dos semáforos.
ʺA iniciativa é louvável, mas eu sou 

da opinião de que, antes de se avançar 
com o projecto, o Município ou a polícia 
deviam promover algumas palestras de 
sensibilização envolvendo automobilistas e 
passageiros, que é para poder explicar como 
os semáforos funcionam e como atravessar 
a estrada, que é para não haver dificuldades 
na prática‶.

Celso Fernando também alinha no mesmo 
diapasão, considerando que o problema 
de acidentes não está necessariamente 
ligado à falta de semáforos. “É só imaginar 
que, mesmo agora que temos passadeiras 
e outros sinais de trânsito em quase todas 
as vias, ainda existem condutores que 
transgridem as regras de trânsito. Com 
isso, quero dizer que é necessário, primeiro, 
que os utentes tenham uma palestra de 
educação cívica. Talvez só assim poderão 
entender as funções de cada sinal e 
respeitá-los, sugeriu.

 
Fernando Bambo sem datas

Fernando Bambo, o edil da Maxixe, não 
avança a data em que o projecto poderá 
arrancar, mas garante que será antes do fim 
do seu mandato, ou seja, ainda no presente 
ano.

ʺEsta promessa faz parte do nosso 
manifesto eleitoral. Nós prometemos que 
neste ano de 2023 a nossa cidade terá 
semáforos. Não posso confirmar a data e 
nem o mês, mas vai ser antes do fim do meu 
mandato‶, garantiu.

A concretizar-se a promessa, Maxixe 
será o segundo município da província de 
Inhambane a dispor de semáforos, depois 
do Município de Inhambane.

DESTAQUE
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Segundo o relatório, uma série 
de choques graves reforçaram-
se em 2022, como a pandemia da 
Covid-19, a guerra na Ucrânia e 
consequentes crises alimentar e 
energética, aumento da inflação, 
aperto da dívida, assim como 
a emergência climática,  que 
continuarão a ter impacto na 
economia mundial no presente 
ano.

“
PIB moçambicano deve crescer em 5%
A Organização das Nações Unidas (ONU) prevê que o 
Produto Interno Bruto (PIB) moçambicano cresça 5% este 
ano e que o da Guiné Equatorial, por outro lado, retraia 
1,4% no mesmo período. Estes serão, respectivamente, 
o maior crescimento do PIB e a maior retracção entre os 
Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) 
no corrente ano, segundo o relatório económico da ONU, 
o 'World Economic Situation and Prospects Report 2023', 
divulgado recentemente.

Para 2024, o relatório revela que a 
tendência há-de se manter, com a ONU 
a projectar um crescimento do PIB de 
Moçambique em 7,5% e uma retracção 
do PIB equato-guineense em 4,6%.

O mesmo estima ainda que o PIB 
de Cabo Verde cresça 4,6% este ano e 
5,3% em 2024, o da Guiné-Bissau 4,2% 
em 2023 e 4,5% no ano seguinte e o de 
Angola 2,9% no corrente ano e 3,7% 
em 2024. Ainda dentro dos PALOP, as 
Nações Unidas projectam que o PIB de 
São Tomé e Príncipe cresça 2,2% este 
ano e 2,9% no próximo.

A ONU estima ainda que a inflação se 
fixe este ano em 8,9% em Moçambique, 
3,6% em Cabo Verde, 4,1% na Guiné-

Cidade de Maputo, capital mocambicana

Texto: Dossier económico
Bissau, 11,8% em Angola, 11,2% em 
São Tomé e Príncipe e 5,8% na Guiné 
Equatorial.

Numa perspectiva mais geral, a 
inflação global deverá permanecer 
elevada em 2023, em 6,5%, e a 
produção mundial desacelerará face a 
2022, fixando-se em 1,9%, comunicou a 
ONU, pedindo aos governos que evitem 
a austeridade.

Segundo o relatório, uma série de 
choques graves reforçaram-se em 
2022, como a pandemia da Covid-19, a 
guerra na Ucrânia e consequentes crises 
alimentar e energética, aumento da 
inflação, aperto da dívida, assim como 
a emergência climática, que continuarão 
a ter impacto na economia mundial no 
presente ano.

  As perspectivas económicas 
apresentadas pelas Nações Unidas são 

PREVISÃO É DA ONU

"sombrias", quer para as economias 
desenvolvidas, assim como para as 

em desenvolvimento, onde dominam as 
perspectivas de recessão para este ano.

"O ímpeto de crescimento enfraqueceu 
significativamente nos Estados Unidos, 
na União Europeia e noutras economias 
desenvolvidas em 2022, impactando 
negativamente o restante da economia 
global através de vários canais. O 
aperto das condições financeiras 
globais, juntamente com um dólar 
forte, exacerbou as vulnerabilidades 
fiscais e de dívida nos países em 
desenvolvimento", analisa o texto.

Em relação à África, o relatório frisa 
que o continente foi atingido por uma 
confluência de choques, como a guerra 
na Ucrânia, que enfraqueceu ainda 
mais as perspectivas de crescimento 
das economias africanas, uma vez 
que ocorreu num momento em que os 
países estavam ainda a recuperar-se 
dos impactos da pandemia da Covid-19, 
dos choques climáticos e de crises de 
segurança em alguns países.

As Nações Unidas aproveitaram para 
frisar que, em 2022, o número de pessoas 
em situação de insegurança alimentar 
aguda mais do que duplicou em relação 
a 2019, chegando a quase 350 milhões.

Nesse sentido, o relatório pede aos 
governos que evitem a austeridade 
"que sufocaria o crescimento e afectaria 
desproporcionalmente os grupos mais 
vulneráveis, o progresso na igualdade 
de género e obstruiria as perspectivas de 
desenvolvimento entre gerações". (Carta 
de Moçambique)

DESTAQUE
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Produção de frangos

Arlindo Custódio – produtor de frangos

Vaga de calor prejudica avicultores
A vaga de calor que se verifica no mês de Janeiro está 
a causar prejuízos no seio dos produtores de frangos 
na província de Maputo. Além de perdas associadas ao 
calor, os criadores lamentam a fraca procura por parte dos 
clientes, cenário que contrasta com o que se verificou em 
Dezembro de 2022.

Dezenas de criadores de frango a 
nível da província de Maputo vêem o 
seu negócio prejudicado pela vaga de 
calor que tomou conta da zona sul nos 
últimos dias. Por conta disso, alguns 
criadores de frango entrevistados pela 
nossa equipa de reportagem dizem ter 
mesmo baixado, estrategicamente, o 
nível de produção.

  “É complicado quando os frangos 
morrem por causa do calor. Neste 
mês, diminuímos a quantidade, de 
800 para 400 pintos, só para que 
os nossos clientes não venham à 
nossa banca e não tenham o que 
comprar. Infelizmente, deparamo-nos 
com esta situação. Dos 400 frangos 
que tínhamos, tivemos cerca de 140 
perdas e, assim sendo, decidimos 

só abastecer no mês de Março, para 
evitar esse tipo de situações”, explica 
uma produtora residente no bairro de 
Tsalala, município da Matola.

Apanhados de surpresa
Nas últimas duas semanas, o 

calor tornou-se ainda mais intenso 
em relação aos primeiros dias do 
mês. Embora os avicultores tenham 
diminuído o número de pintos, as 
baixas continuaram a ser enormes. “Os 
pintos, quando ainda pequenos, dão 
mais trabalho e exigem maior atenção 
desde o controlo da alimentação até 
questões de temperaturas. O mesmo 
serve para os mais grandinhos. Mas 
depois de duas a três semanas, 
é mais fácil controlar. As perdas 
foram assustadoras”, explica Arlindo 
Custódio, avicultor há três anos.

Para Custódio, um calor intenso 
como o que se fez sentir durante o 

NA PROVÍNCIA DE MAPUTO

Texto: Hélio De Carlos

mês nunca é uma boa notícia para 
os que trabalham com a produção 

avícola, isto porque “é exactamente 
com temperaturas altas que se 
verificam grandes baixas e nós não 
esperávamos essa situação. Fui 
conversando com alguns colegas e as 
perdas são assustadoras”, lamenta a 
fonte, acrescentando que, em seus 
aviários, tinha cerca de 1000 pintos, 
tendo perdido, na primeira semana, 
34 pintos, e, na terceira semana, 
cerca de 200.

Vendedores finais também 
PREJUDICADOS

“Nestas semanas temos passado 
mal com essas altas temperaturas 
e isso prejudica o nosso negócio. 
Por exemplo, os clientes gostam 
de sentir o peso do frango, mas 
quando aquece, nós só damos água, 
porque as galinhas não devem comer 
enquanto faz muito calor, elas não 
aguentam e morrem”, disse uma 
vendedora.

“É impossível não haver perdas 
neste negócio, principalmente quando 
é tempo de muito calor como este 
que temos estado a sentir nas últimas 
semanas”, esclarece a vendedora, 
acrescentando que, contrariamente 
a temperaturas baixas, em tempos 
quentes os prejuízos são mais 
frequentes,
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Este é o retrato fiel das desigualdades

 PLANO DE FUNDO

Meia dúzia na luxúria e bilhões na miséria
As desigualdades sociais são apontadas como um dos 
maiores problemas com que o mundo se debate, mas 
parece não haver medidas eficazes para travá-las. Pelo 
menos é o que mostram os factos. Dados recentemente 
publicados pela Oxfam, uma organização humanitária 
internacional que luta contra a pobreza e fome, revelam 
que o 1% dos mais ricos do mundo controla, agora, dois 
terços de toda a riqueza gerada desde 2020 até finais de 
2022.

Chama-se “a sobrevivência dos 
mais ricos” o relatório publicado pela 
Oxfam. Ironicamente, retrata um 
cenário em que os mais pobres são 
obrigados a “sobreviver”, enquanto 
os mais ricos, porque detentores de 
todos os meios, comandam a vida.

  As estatísticas, apresentadas 
recentemente no Fórum Económico 
Mundial, em Davos, na Suíça, 
são aterradoras, na medida em 
que mostram um quadro de 
agravamento da pobreza cada vez 
mais preocupante. O restrito grupo 
que compõe o 1% dos mais ricos do 
planeta açambarcou dois terços de 
toda a riqueza produzida no período 
entre 2020 e 2022. Tal corresponde 
a quase o dobro do dinheiro que está 

António Guterres tem alertado para o aumento da pobreza

Texto: Amad Canda nas mãos de 99% da população 
mundial.

“As fortunas bilionárias estão a 
aumentar em USD 2,7 bilhões por 
dia, ao mesmo tempo que a inflação 
ultrapassa os salários de pelo menos 
1,7 bilhão de trabalhadores, mais do 
que a população da Índia”, elucida a 
Oxafam, que não poupa críticas às 
elites capitalistas.

"Enquanto os bilionários, líderes de 
governos e executivos corporativos 
chegam em jatinhos para se reunirem 
no topo da sua montanha em Davos, 
Suíça, o mundo enfrenta um conjunto 
dramático, perigoso e destrutivo de 
crises simultâneas. Estas estão tendo 
um impacto terrível sobre a maioria 
das pessoas”.

O “nirvana” das empresas de 
energia e alimentos

profunda crise energética, as grandes 
corporações de energia foram, a par 

das alimentares, as que mais 
se beneficiaram. Segundo 
a Oxfam, empresas ligadas 
a estes ramos mais do que 
duplicaram os seus lucros em 
2022, tendo pago USD 257 
bilhões aos seus accionistas.

As petrolíferas, de modo 
particular, vivem um autêntico 
nirvana nos últimos anos, 
mercê da escassez de 
combustíveis, resultante das 
sanções impostas sobre a 
Rússia pelos Estados Unidos 
da América e pela União 
Europeia.

  A britânica Shell 
apresentou um lucro de USD 
9,13 mil milhões durante o 
primeiro trimestre de 2022. 
“São mais 41% face ao último 
trimestre de 2021 e quase o 
triplo dos USD 3,2 mil milhões 
de lucros registados no 
período homólogo”, relatou o 
Jornal de Negócios.

  Também das “terras de 
sua majestade”, a BP fechou 
o segundo trimestre do 

APROFUNDAM-SE DESIGUALDADES SOCIAIS

Em meio ao conflito militar entre a 
Rússia e a Ucrânia, que gerou uma 
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ano 2022 com um lucro de USD 8,5 
mil milhões de dólares. É o triplo do 
encaixado em 2021 e é preciso recuar 
14 anos para encontrar um registo 
trimestral similar.

  Por sua vez, a norte-americana 
Exxon anunciou, em Julho, que seu 
lucro no segundo trimestre de 2022 foi 
de US $17,9 bilhões. Já a Chevron, 
também americana, registou um 
lucro recorde de USD 11,6 bilhões, 
bastante superior aos USD 3,1 
bilhões registados no mesmo período 
de 2021.

 Quem também agradece a actual 
conjuntura é a Petrobras. Só no 
primeiro trimestre do ano passado, 
a estatal brasileira encaixou USD 
8,6 bilhões, e, segundo a imprensa 
local, só ficou atrás da estatal saudita 
Saudi Aramco, que lucrou USD 39,4 
bilhões.

Lucros imorais
Para o secretário-geral da 

Organização das Nações Unidas, 
António Guterres, os lucros das 
empresas de petróleo e gás são 
“imorais” e estão a ser obtidos “à custa 
das pessoas e comunidades mais 
pobres e com um custo enorme para 
o clima". Como tal, Guterres lançou, 
no ano passado, uma exortação aos 
Governos:

"Peço a todos os governos que 
tributem esses lucros excessivos 
e usem os fundos para apoiar as 
pessoas mais vulneráveis   nestes 
tempos difíceis. E peço às pessoas 
de todos os lugares que enviem 
uma mensagem clara à indústria 
de combustíveis fósseis e aos seus 
financiadores de que essa ganância 
grotesca está a punir as pessoas 
mais pobres e vulneráveis, enquanto 
destrói a nossa única casa comum, o 
planeta".

  As declarações do chefe da 
ONU constam de um relatório da 
organização sobre as consequências 
da invasão da Ucrânia pela Rússia, na 
qual também avisa que até o final do 
ano, 345 milhões de pessoas estarão 
em insegurança alimentar aguda 
ou em alto risco de insegurança 
alimentar em 82 países.

  Os apelos à tributação dos 
“lucros excessivos” têm sido feitos 
também em Portugal, sobretudo por 
partidos de esquerda. Pedro Filipe 
Soares, para quem os lucros da Galp 
constituem um “achincalhamento dos 
sacrifícios que o país está a passar”, 
defende que os lucros extraordinários 
sejam taxados e que o Governo 
português aja sobre as margens dos 
preços dos combustíveis.

Petrolíferas entre empresas que mais facturam

 Guerra na Ucrânia piorou a situação

 A proposta do Bloco de Esquerda 
ainda não encontrou acolhimento 
por parte do Governo liderado por 
António Costa, que, neste capítulo, 
conta com o apoio dos partidos da 
direita.

No Reino Unido, à semelhança da 
Itália, o governo anunciou, em Maio 
de 2022, a imposição de uma taxa 
temporária de 25% sobre os lucros 
extraordinários.

A outra face da moeda
Na mesma proporção em que o 

núcleo dos mais poderosos multiplica 
a sua riqueza, degradam-se as 

apresentados, a proporção de 
pessoas afectadas pela fome vinha 
praticamente inalterada desde 2015, 
próxima de 8% da população global. 
Com a crise de saúde e a guerra 
na Ucrânia, o número saltou nos 
últimos anos e agora já afecta 9,8% 
das pessoas no mundo, escreve o 
site oficial da ONU.

O ONUnews aponta, ainda citando 
o mesmo relatório, que quase 924 
milhões de pessoas, ou 11,7% 
da população global, enfrentaram 
insegurança alimentar em níveis 
graves, um aumento de 207 milhões 
em dois anos.

condições de vida de bilhões em 
todo o mundo. Segundo o Programa 
de Desenvolvimento das Nações 
Unidas, o índice de desenvolvimento 
humano está em declínio em mais 
de 90% dos países.

O relatório do Estado da Segurança 
Alimentar e Nutrição no Mundo 
2022, lançado pela ONU, indica que 
o número de pessoas afectadas pela 
fome em todo o mundo subiu para 
828 milhões em 2021, uma alta de 
cerca de 46 milhões desde 2020 
e 150 milhões desde o início da 
pandemia de Covid-19.

De acordo com os dados 
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OPINIÃO
Que perspectivas para 

2023?
Quando se esperava que 2022 

fosse o ano da recuperação dos 
efeitos negativos que a Covid-19 
trouxe, eclodiu a guerra entre a 
Rússia e a Ucrânia, trazendo de 
volta incertezas a nível global, com 
impacto na elevação de preços 
dos produtos alimentares de 
primeira necessidade, decorrente 
de limitações na oferta. Em 2023, 
espera-se uma recessão a nível 
global, embora Moçambique possa 
manter uma expectativa positiva 
em relação à performance da 
economia, principalmente porque 
o país espera receber as primeiras 
receitas da exportação de GNL, 
que teve lugar em 2022, podendo 
estimular o mercado local.

O PESOE 2023 perspectiva 
uma taxa de crescimento de 5%, 
na esperança de que se verifique 
uma recuperação da economia 
pós-Covid-19, muito influenciada 
pela indústria extractiva, que 
registou a primeira exportação 
de GNL em 2022, para além da 
produção de rubis, carvão e areias 
pesadas (ilmenite, zircão e rutilo), 
pela implementação do Pacote 
de Aceleração Económica (PAE), 
destacando-se a redução do IVA 
(embora o sector privado não 
esteja confiante no seu impacto), 
digitalização de alguns serviços 
públicos, que pode viabilizar o 
IDE e incentivos à agricultura e 
actividades relacionadas, assim 
como maiores investimentos na 
área de construção, decorrente 
das acções de reconstrução pós-
desastres naturais. Apesar de toda 
a expectativa à volta dos ganhos do 
início da exportação de GNL, não 
está claro como o país irá garantir 
um efeito positivo a nível local, para 
o empresariado local, assim como 
para as comunidades onde estes 
projectos estão implantados.

 No entanto, há três (3) factores 
que podem inviabilizar essa 
perspectiva de crescimento, 
nomeadamente os efeitos negativos 
da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, 
a propagação de novas variantes 
do Covid-19, o que pode assustar 
os agentes económicos quanto a 

certos investimentos e expansão 
da actividade económica, olhando 
para a experiência de 2020 e os 
desastres naturais.

  Antecipa-se que esse 
crescimento será desafiado por 
uma inflação prevista de 11.5%, 
6.2 pontos percentuais acima do 
que foi registado em 2022, e três 
vezes mais do que o registado em 
2019. Infelizmente, as camadas 
mais desfavorecidas continuam 
a ser as mais prejudicadas pela 
subida galopante e generalizada 
dos preços, reduzindo o poder 
de compra. A redução do IVA, no 
âmbito do PAE, pode constituir um 
pequeno alívio aos cidadãos. 

A revisão da Tabela Salarial 
Única (TSU), logo no início do 
ano, que, segundo anunciado, 
visa reduzir as desigualdades 
e responder a solicitações 
vindas de vários sectores, pode 
finalmente pôr fim a esta questão 
bastante séria e sensível, que é a 
remuneração dos funcionários do 
Estado. O cabimento orçamental 
ainda é uma grande questão, 
visto que há muitas dúvidas 
sobre a capacidade do Estado 
de cobrir esta despesa. Também 
pode ter sido a saída encontrada 
pelo Governo para corrigir os 
sucessivos erros na estruturação 
inicial da TSU, ficando a impressão 
de que nunca foi possível encontrar 
uma fórmula “correcta”, pelo que 
resta aos criadores implementar 
medidas correctivas de forma a 
encontrar um balanço. O desafio 
será implementar na prática, com 
a transparência necessária. Como 
efeitos, a expectativa criada no 
passado será reduzida e os agentes 
económicos poderão se apresentar 
mais contidos no que diz respeito 
às suas despesas. Já foi possível 
ver uma época festiva mais ‘’calma” 
do que o habitual, principalmente 
na capital do país, lembrando que 
no sector público não houve o 
pagamento do 13º salário.

Educação. Em finais de 2022, 
foi assegurado pelo Governo 
que os livros da 6ᵃ classe foram 
revistos e serão disponibilizados 
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neste ano. Também foi dito que há 
planos para que, gradualmente, 
os livros escolares possam ser 
criados, editados e impressos em 
Moçambique, creio que por forma 
a reduzir os riscos de grotescos 
erros que custam milhões ao país. 
O PESOE refere-se, de forma 
generalizada, a investimentos na 
construção de escolas e salas 
de aulas em todos os níveis de 
ensino público e a distribuição de 
carteiras escolares, com vista a 
melhorar as condições de ensino 
e aprendizagem. É evidente a 
banalização de um sector tão 
crucial como a Educação. Como 
já referido em ocasiões anteriores, 
há uma necessidade de não só 
alterar a logística da produção 
dos livros, mas também fazer uma 
reforma profunda no nosso sistema 
de ensino, para que reflicta o que 
precisamos para desenvolver o 
país, uma vez que está claro que o 
modelo actual é uma continuidade 
dos tempos do colonialismo – e 
podemos duvidar que o objectivo, 
nessa altura, era fazer prosperar o 
povo Moçambicano. 

Saúde. A nova variante do 
Covid-19 ameaça a capacidade 
operativa dos serviços de saúde 
que, no momento, encontram-
se mais fragilizados ainda pelo 
descontentamento dos médicos, 

que iniciaram uma greve em 
Dezembro de 2022, alegando falta 
de consenso com o Estado em 
relação às suas remunerações. 
Relativamente a este sector, o 
PESOE menciona que prevê 
um crescimento, decorrente 
do incremento do número de 
beneficiários dos programas de 
protecção social.

  Transportes. A falta de uma 
estratégia integrada do sector dos 
transportes obriga o Governo a 
intervir sempre correctivamente. 
Não está claro o que pretendemos 
no sector da aviação. O PESOE 
prevê um crescimento na ordem 
de 6.5% no sector da aviação, 
estimulado basicamente pelo 
aumento do tráfego aéreo 
doméstico e regional, mas temos 
capacidade de responder a esse 
aumento, qual é a nossa estratégia 
para melhorar a performance 
deste sub-sector? Existe agora 
uma preocupação em intervir na 
reabilitação da EN1. Pelo estado 
inaceitável de degradação, os 
operadores de transporte urbano 
estão quase sempre em greve ou 
em ameaças de aumento da tarifa, 
e o Estado dispõe de mecanismos 
claros de gestão dos subsídios aos 
transportes. Podemos esperar a 
mesma dinâmica a que estamos 
habituados neste 2023.
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Carga descarregada no Porto da Beira

Fertilizantes russos chegam a Moçambique
O primeiro lote de 20 mil toneladas de fertilizantes russos 
com destino a África, negociado com a ONU após as 
sanções impostas por causa da guerra da Ucrânia, está a 
ser descarregado no porto da Beira, Moçambique.

“Estamos numa operação de 
descarga do navio MV Greenwich” 
com 20 400 toneladas de fertilizantes 
que “têm como destino final a 
República do Maláui”, referiu Miguel 
de Jenga, director de operações da 
Cornelder Moçambique, operadora do 
terminal.

A operação começou “há dois 
dias”, depois de o navio atracar e 
Moçambique serve como país de 
trânsito da carga, importante para a 
actividade agrícola na região.

A falta de fertilizantes e de produtos 
agro-industriais tem provocado um 
aumento dos preços, com particular 
impacto em África.

O MV Greenwich, de bandeira 
britânica, partiu da Nova Zelândia a 29 
de Novembro, fretado pelo Programa 
Alimentar Mundial (PAM).

A empresa de fertilizantes russa 
Uralchem-Uralkali concordou, em 
meados de Novembro, em exportar 
carregamentos humanitários para 
África que tinham sido bloqueados em 
armazéns na Bélgica, Países Baixos 
e Estónia como parte das sanções 
impostas à Rússia em resposta à 
guerra na Ucrânia.

O carregamento é o primeiro de 
uma série de fornecimentos russos 
a países africanos que estavam 
bloqueados em portos europeus e 
que foram doados pela firma russa.

No total, a doação é de 260 mil 
toneladas e, segundo o secretário-
geral da ONU, António Guterres, vai 
ajudar a “aliviar as necessidades 
humanitárias e evitar uma perda 
catastrófica de colheitas em África, 
em plena época de sementeira”.

APÓS INTERVENÇÃO DA ONU

A iniciativa faz parte do 
acordo que a Ucrânia e a 
Rússia selaram em Julho, 
com o apoio da Turquia e 
da ONU, e que também 
permitiu a retomada das 
exportações de cereais 
ucranianos pelo mar 
Negro.

Embora as sanções dos 
países ocidentais contra 
a Rússia não afectem 
alimentos e fertilizantes, 
segundo Moscovo, as suas 
exportações deste tipo de 
produtos foi praticamente 
paralisada devido a 
restrições de empresas de 
logística ou dificuldades em 
garantir os carregamentos.

A ONU está a alertar 
há meses para o perigo 
que representa o forte 
aumento dos preços 
dos fertilizantes desde 
2019, com um aumento 
de 250%, tornando-os 
inacessíveis para muitos 
agricultores de países em 
desenvolvimento.

Consequen temen te , 
a ONU receia que 
as colheitas sejam 
prejudicadas, provocando 
uma grave crise alimentar, 
principalmente em África.

Embora as sanções dos países 
ocidentais contra a Rússia 
não afectem alimentos e 
fertilizantes, segundo Moscovo, 
as suas exportações deste tipo 
de produtos foi praticamente 
paralisada devido a restrições 
de empresas de logística ou 
dificuldades em garantir os 
carregamentos.

“
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Porto de Maputo com recorde de carga
movimentada
O director executivo do porto de Maputo, Osório Lucas, 
informou hoje, 24 de Janeiro, que o  porto alcançou um 
novo recorde de movimentação em 2022, tendo registado 
um crescimento de 20% em relação a 2021. O volume 
total movimentado no ano passado foi de 26,7 milhões de 
toneladas, contra 22,2 milhões de toneladas em 2021.

Citado pelo portal online de 
notícias  Furtherafrica.com, Osório 
Lucas esclareceu que o crescimento 
reflecte a utilização  eficiente 
dos cais reabilitados  6, 7, 8 e 9, 
inaugurados em Maio de 2022, 
bem como a implementação de 
operações de 24 horas na fronteira 
Lebombo/Ressano Garcia em Abril 
também de 2022.

Espera-se que o porto aumente 
o seu crescimento este ano 
com a entrada em vigor da 11.ª 
medida do Pacote de Estímulo à 

Aceleração Económica (‘melhorar 
a competitividade dos aeroportos 
nacionais e corredores logísticos’), 
anunciado pelo Presidente da 
República em Agosto do ano 
passado. A medida contribuirá 
para um ambiente empresarial 
mais dinâmico no sector, uma vez 
que facilitará tanto as operações 
de transbordo como o trânsito 
fronteiriço, permitindo múltiplas 
entradas de camiões e eliminando 
as taxas de importação temporária 
durante o trânsito no País.

 Porto de Maputo

cromo e ferro-crómio registaram 
um aumento acentuado de 73% 
em comparação com o ano anterior 
(de 1,4 milhões de toneladas 
em 2021 para 2,4 milhões de 
toneladas em 2022). A relação 
“ferrovia  versus  estrada” também 
mostrou uma ligeira melhoria de 
21% – 79% em 2021 para 26% – 
74% em 2022.

“Os intervenientes do sector 
ferroviário continuaram a abordar 
a necessidade de volumes 
mais equilibrados entre a carga 
ferroviária e rodoviária”, expressou 
o responsável do porto, tendo 
destacado que “a formalização dos 
comboios entre a África do Sul e 
Moçambique, sem mudança de 
locomotivas, foi um passo em frente 
na procura contínua de uma maior 
eficiência ferroviária”.

O investimento e a implementação 
de soluções de automação dentro 
do porto continuou ao longo de 
2022 e verá uma consolidação 
ainda maior em 2023, com a 
implementação de sistemas para 
melhorar a eficiência na cadeia 
logística de abastecimento.

Para 2023, Osório Lucas 
permanece optimista, com boas 
perspectivas de crescimento 
contínuo do porto. “Já estamos a 
implementar o nosso novo plano 
director para o porto de Maputo e 
a pensar nos desafios que o futuro 
nos apresentará”, anteviu.

“Estamos actualmente a tentar 
encontrar soluções criativas para 
aumentar a nossa pegada para 
fazer face à crescente procura do 
porto. Uma avaliação e consulta 
contínuas identificarão possíveis 
melhorias de eficiência para 
aumentar a produção. Além disso, 
iremos encomendar equipamento 
adicional (gruas móveis portuárias 
e equipamento de apoio) para 
melhorar o nosso tempo de 
execução e o nosso rendimento”, 
concluiu o responsável do porto de 
Maputo. Diário Económico

“O porto tem vindo 
definitivamente a colher os frutos 
dos grandes desenvolvimentos 
infra-estruturais realizados nos 
últimos quatro anos”, declarou 
o director executivo do porto de 
Maputo. “A decisão do Governo de 
Moçambique de estabelecer uma 
operação fronteiriça de 24 horas 
teve um impacto positivo em todo 
o Corredor de Maputo, juntamente 
com os investimentos feitos pelo 
porto em sistemas, incluindo a 
contribuição de entidades como as 
alfândegas, que contribuíram para 
a melhoria da eficiência”, explicou 
Osório Lucas.

O recorde do maior carregamento 
num único navio foi também 
quebrado em 2022, com um volume 
total de 148 201, 26 toneladas.

Os volumes ferroviários de 
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Com o objectivo de servir mais e melhor os beneficiários 
do Sistema de Segurança Social, o Instituto Nacional de 
Segurança Social (INSS) actualizou, com efeitos a partir 
do dia 28 de Dezembro de 2022, o valor do subsídio de 
funeral de 5 mil para 10 mil meticais, um incremento na 
ordem de 100 %.

Subsídio de funeral actualizado 
para 10 mil meticais

Pensionistas recebem material de construção
10 pensionistas do Sistema de Segurança 
Social, afectados pelos ciclones Guambe e 
Ana, beneficiaram, recentemente, no âmbito 
do Programa de Acção Sanitária e Social, de 
material de construção, constituído por sacos 
de cimento, barrotes e chapas de zinco.

O subsídio de funeral é uma das 
prestações (benefícios) do Sistema da 
Segurança Social que é paga pelo INSS 
para subsidiar as despesas fúnebres, 
em caso de morte dos beneficiários 
(trabalhadores) e pensionistas.

 Este subsídio foi instituído no Sistema 
de Segurança Social por Diploma 
Ministerial nº 143/93, de 8 de Dezembro, 
no âmbito do alargamento material do 
Sistema e era suportado pelo Fundo 
Especial dos Trabalhadores (Fundo 
Especial). O mesmo conheceu sucessivos 
ajustamentos, tendo o anterior aumento, 

Neste processo, a Delegação 
Provincial do INSS de Nampula 
contemplou pensionistas de 
várias regiões da província de 
Nampula, sendo três da cidade 
capital (Nampula), dois do distrito 
de Monapo, dois de Nacala, um de 
Angoche, um de Ribaué e um de 
Namapa.

  Os pensionistas contemplados 
mostraram-se satisfeitos com o 
gesto do INSS, que, segundo 
eles, irá minimizar a sua situação 
habitacional.

  O INSS, motivado pelo espírito 

Edifício-sede do INSS

INSS tem estado atento à situação dos pensionistas

NAMPULA

INCREMENTO É DE 100%

Texto: Cortesia

Texto: Cortesia
de reconhecimento e valorização 
dos verdadeiros donos do 
Sistema de Segurança Social, 
tem estado, um pouco por todo o 
país, a desenvolver, no âmbito do 
Programa de Acção Sanitária e 
Social, diversas acções visando a 
melhoria da qualidade de vida dos 
pensionistas e seus familiares. 

Aos pensionistas, o INSS tem 
oferecido, a título de exemplo, 
cadeiras de rodas (para os que 
possuem deficiência motora); 
habitações e material de construção; 
cestas básicas, material de 
protecção contra pandemias, bem 
como tem assistido aos que sofrem 
de problema de visão; entre outras 
acções.

de Segurança Social Obrigatória (RSSO), 

aprovado pelo Decreto n° 51/2017, de 9 
de Outubro.

  Nos termos do artigo 46 do RSSO, 
o subsídio de funeral é atribuído na 
sequência da morte dos titulares das 
pensões por velhice e por invalidez ou do 
beneficiário que a data da morte, tenha, 
pelo menos, três meses com entrada de 
contribuições no Sistema de Segurança 
Social, assim como pela morte do titular 
da pensão reduzida.

no valor de 5 mil meticais, sido registado 
no ano de 2013.

 Face à conjuntura económica do país, 
caracterizada pelo aumento generalizado 
dos preços de bens e serviços, constatou-
se uma redução do poder de compra das 
famílias. Com a recente actualização do 
valor do subsídio de funeral, que resultou 
de um estudo que teve como base o 
levantamento de custos para realização 
de um funeral ao nível das províncias, o 
INSS decidiu contribuir para a melhoria 
das condições de vida dos utentes do 
Sistema de Segurança Social.

 O subsídio de funeral, a par do subsídio 
por morte e da pensão de sobrevivência, 
fazem parte das prestações por morte, 
previstos no artigo 40 do Regulamento 
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BAD garante USD 10 mil milhões de dólares
O Grupo Banco Africano de Desenvolvimento está a 
comprometer-se a dar 10 mil milhões de dólares nos 
próximos cinco anos para impulsionar os esforços de 
África para acabar com a fome e tornar-se num fornecedor 
de alimentos básicos para si e para o resto do mundo. 
O anúncio foi feito pelo Presidente do Grupo Banco, 
Akinwumi Adesina, na Cimeira Alimentar Africana Dacar 
2, que terminou esta quinta-feira, 25 de Janeiro, em 
Diamniadio, a leste da capital senegalesa de Dakar.

Adesina exortou mais de 34 chefes de 
Estado, 70 ministros, representantes do 
sector privado, agricultores, parceiros de 
desenvolvimento e líderes empresariais a 
elaborarem compactos que permitissem 
a transformação alimentar e agrícola 
à escala em toda a África. Encorajou-
os a tomar medidas colectivas para 
desbloquear o potencial agrícola do 
continente para se tornar num celeiro 
global.

A cimeira Dacar 2 – sob o tema 
Alimentar África: soberania e resiliência 
alimentares – acontece num contexto de 

perturbações na cadeia de abastecimento 
causadas pela pandemia da Covid-19, 
alterações climáticas, e a invasão russa 
à Ucrânia. Mais de mil delegados e 
dignatários participaram, incluindo o 
Presidente da Irlanda, Michael D. Higgins.

O Governo do Senegal e o Grupo 
Banco Africano de Desenvolvimento 
acolhem em conjunto a cimeira, oito anos 
após a cimeira inaugural de Dacar 1, onde 
o recém-eleito Adesina anunciou que 
‘Alimentar África’ era uma das prioridades 
estratégicas do Banco.

Ao abrir a cimeira, o Presidente do 
Senegal, Macky Sall – que é também o 
presidente da União Africana – disse que 
tinha chegado o momento de o continente 
se alimentar a si próprio, acrescentando 

Moussa Faki Mahamat, Presidente da Comissão da UA

Texto: AOP

Temos de elevar a fasquia, temos 
de elevar a nossa ambição, 
temos de nos levantar e dizer 
a nós próprios: é tempo de 
alimentar África. O momento é 
propício, e o momento é agora. 
Temos de Alimentar África; 
temos mesmo"

“

comércio transfronteiriço", disse Sall.
O Presidente da Comissão da União 

Africana, Moussa Faki Mahamat, disse 
que a Cimeira de Dacar foi oportuna e 
fornece soluções inovadoras para ajudar 
África a tornar-se menos dependente das 
importações de alimentos.

"A soberania alimentar deveria ser a 
nossa nova arma de liberdade", disse 
Mahamat na reunião. Instou os parceiros 
de desenvolvimento a trabalharem em 
conjunto dentro das estruturas existentes, 
tais como a Agenda 2063 e a Área 
Continental Africana de Comércio Livre, 
para uma transformação sustentável.

Mahamat elogiou o Banco Africano de 
Desenvolvimento por lançar iniciativas de 
transformação, incluindo o Mecanismo 
Africano de Produção Alimentar de 
Emergência, de 1,5 mil milhões de dólares, 
para ajudar a evitar uma potencial crise 
alimentar no continente.

O Presidente do Quénia, William Ruto, 
afirmou: “É uma vergonha que 60 anos 
depois da independência, estejamos 
aqui reunidos para falar sobre como nos 
alimentar a nós próprios; podemos e 
temos de fazer melhor”.

O líder do Grupo Banco Africano de 
Desenvolvimento afirmou: "Hoje, mais 
de 283 milhões de africanos vão para a 
cama com fome todos os dias. Isto não é 
aceitável. Nenhuma mãe deveria jamais 
ter de ouvir o barulho do estômago de uma 
criança esfomeada".

"Temos de elevar a fasquia, temos de 
elevar a nossa ambição, temos de nos 
levantar e dizer a nós próprios: é tempo de 
alimentar África. O momento é propício, e 
o momento é agora. Temos de Alimentar 
África; temos mesmo", acrescentou 
Adesina.

O presidente do banco exortou os líderes 

valor e intensificando a utilização da 
tecnologia.

"Desde a quinta até ao prato, 
precisamos de plena soberania alimentar, 
e temos de aumentar as terras cultivadas 
e o acesso ao mercado para aumentar o 
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presentes em Dacar a transformarem 
a vontade política em acções decisivas 
para garantir a segurança alimentar 
em África. "Temos de apoiar fortemente 
os agricultores, especialmente os 
pequenos agricultores, a maioria dos 
quais são mulheres, e levar mais jovens 
para a agricultura; e devemos tomar a 
agricultura como um negócio, e não como 
uma actividade de desenvolvimento, e 
impulsionar o apoio ao sector privado".

O Presidente Higgins, da Irlanda, disse 
que, com a população jovem de África a 
representar cerca de 20% da população 
jovem do mundo, o continente tinha um 
grande potencial. Ele disse que o resto do 
mundo iria olhar para ele no futuro.

"Façamos deste século o século da 
África, um século que verá o continente 
tornar-se livre da fome", disse Higgins.

Na sua mensagem à cimeira, o 
Secretário-Geral das Nações Unidas, 
António Guterres, reconheceu que África 
enfrenta actualmente os desafios das 
alterações climáticas e da insegurança 
alimentar, uma vez que a guerra Rússia-
Ucrânia tinha feito disparar o preço 
dos fertilizantes e dificultado o seu 
abastecimento. 

Guterres prometeu o apoio da ONU 
para ajudar África a tornar-se uma 
potência alimentar global.

O Presidente da Nigéria, Muhammadu 
Buhari, disse que os países devem 
oferecer um apoio mais robusto aos 
agricultores, dedicar uma parte do 

orçamento nacional à agricultura e motivar 
os jovens e as mulheres a cultivar.

"Alimentar África é imperativo, temos 
de garantir que nos alimentamos hoje, 
amanhã, e bem no futuro", disse Buhari.

O presidente nigeriano elogiou o 
Dr. Adesina e o Banco Africano de 
Desenvolvimento por criarem zonas 
especiais de processamento agro-
industrial em todo o continente, incluindo 
na Nigéria.

"As zonas especiais de processamento 

Akinwumi Adesina,
agro-industrial vão ‘virar o jogo’ do 
desenvolvimento estrutural dos sectores 
agrícolas. Ajudar-nos-ão a gerar riqueza, 
desenvolver infra-estruturas integradas 
em torno de zonas especiais de agro-
processamento, e a acrescentar valor", 
afirmou.

Durante a cimeira de três dias, espera-
se que os atores do sector privado 
se comprometam com os compactos 
nacionais de garantia de alimentos e 
agricultura, para conduzir políticas, criar 

reformas estruturais e atrair investimento 
do sector privado.

Espera-se que os governadores 
dos bancos centrais e os ministros 
das finanças desenvolvam acordos de 
financiamento para implementar os 
compactos de distribuição de alimentos e 
agricultura, em conjunto com os ministros 
da agricultura, atores do sector privado, 
instituições financeiras dos bancos 
comerciais,   parceiros e organizações 
multilaterais.

"As zonas especiais de processamento 
agro-industrial vão ‘virar o jogo’ do 
desenvolvimento estrutural dos sectores 
agrícolas. Ajudar-nos-ão a gerar riqueza, 
desenvolver infra-estruturas integradas 
em torno de zonas especiais de agro-
processamento, e a acrescentar valor"

“
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O preço do saco de 50 quilogramas de farinha de trigo 
da Moave, actualmente vendido a 4.600 escudos, passa 
para 4.100 escudos e com desconto para a indústria 
panificadora, com o saco a custar 3.936 escudos. A 
novidade, com efeitos imediatos, foi avançada no Mindelo 
pelo ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, 
na sequência de uma visita à Moave, para, segundo a 
mesma fonte, finalizar um processo de negociação e de 
articulação institucional entre alguns departamentos do 
Governo e a empresa.

Governo anuncia acordo que baixa preço do trigo

“Achamos que chegamos a um 
preço abordável tendo em conta a 
conjuntura internacional, com uma 
escalada de preço a nível mundial, em 
que todos os países estão a sofrer”, 
salientou o ministro, que, no entanto, 
deu conta de uma “tendência a nível 
internacional para alguma baixa”, 

mas que tal ainda “não se verifica na 
prática”.

Para as famílias, ainda segundo 
Gilberto Silva, o novo preço do saco 
de farinha de trigo para panificação 
representa “uma vantagem” porque 
deve fazer baixar o preço do pão 
carcaça, um produto de base para 

Redução vai aliviar as famílias

as famílias, alertando, contudo, que 
tal não depende da Moave nem do 
Governo, pois em Cabo Verde o 
preço do pão não é regulado, mas 
sim o seu peso.

“Mas com esta medida pensamos 
haver condições para que não haja 
uma escalada de preços do pão, 
uma vantagem, e que haja a livre 
concorrência a nível da indústria 
panificadora e que, com base 
na concorrência, possamos ter 
os melhores preços”, precisou o 
ministro da Agricultura e Ambiente.

Por isso, continuou, o Governo 
vai manter-se atento à situação, 
continuar a analisar e intervir lá onde 
sempre for necessário para que o 
país possa assegurar que o sistema 
alimentar no seu todo seja resiliente 
e consiga fazer face a este choque 
internacional.

O ministro enalteceu, por fim, 
a articulação conseguida entre o 
Ministério da Agricultura e Ambiente, 
que coordena a política da segurança 
alimentar e nutricional de Cabo 
Verde, o Ministério do Comércio, o 
Ministério das Finanças e ainda a 
“boa colaboração” da Moave.

Trata-se, lembrou, de uma 
empresa que faz parte do sistema 
alimentar cabo-verdiano, na medida 
em que produz farinha de trigo com 
base na moagem do trigo em grão 
importado, a única empresa que faz 
a importação do trigo a granel. (A 
Semana).

INTERNACIONAL

“Mas com esta medida pensamos 
haver condições para que não 
haja uma escalada de preços do 
pão, uma vantagem, e que haja 
a livre concorrência a nível da 
indústria panificadora e que com 
base na concorrência possamos 
ter os melhores preços”.

“
CABO VERDE
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"Em 2022, muitas instituições tomaram 
a iniciativa, por acto de gestão, 
de atribuir apoios extraordinários 
aos seus trabalhadores, cada uma 
adoptando o critério que entendeu 
ser justo, e dessa forma ajudá-los a 
mitigar as dificuldades originadas 
pela escalada da inflação".

“

PORTUGAL

O Mais Sindicato e os Sindicatos dos Bancários do Centro 
(SBC) e do Sector Financeiro de Portugal (SBN) querem 
que os bancos apliquem aos bancários pré-reformados 
os apoios extraordinários atribuídos aos trabalhadores no 
activo, revertendo a actual "flagrante injustiça".

INTERNACIONAL

Sindicatos da UGT

Sindicatos querem que bancos apoiem pré-
reformados

Um grupo de bancários, os 
pré-reformados, devido à sua 
situação laboral não beneficiou 
de qualquer apoio extraordinário. 
Face a esta injustiça, MAIS, SBC 
e SBN solicitaram aos bancos 
que lhes aplicassem as medidas 
decididas para os trabalhadores no 
activo", avançam os sindicatos num 
comunicado emitido há dias.

Para os sindicatos, "as entidades 
visadas devem assumir o pagamento 
do apoio a esses trabalhadores, nas 
mesmas condições em que foi feito 
para a generalidade dos bancários 
no activo".

Segundo recordam, "em 2022, 
muitas instituições tomaram a 

iniciativa, por acto de gestão, de 
atribuir apoios extraordinários aos 
seus trabalhadores, cada uma 
adoptando o critério que entendeu 
ser justo, e dessa forma ajudá-los 
a mitigar as dificuldades originadas 
pela escalada da inflação".

"Por sua vez, os bancários 
reformados, que tinham sido 
excluídos do pagamento da meia 
pensão, graças a estes três 
sindicatos, estão prestes a ver esta 
injustiça resolvida", destacam.

No entanto, lembram que 
"permanece a discriminação de um 
grupo de trabalhadores: os que, 
ainda no activo, encontram-se na 
situação de pré-reforma".

"Estes trabalhadores estão ainda 
no activo – com o contrato de 
trabalho suspenso e um significativo 
corte no vencimento – e aguardam, 
pelo decurso do tempo, a chegada 

da reforma. Socialmente, 
estão numa situação muito 
mais vulnerável do que 
qualquer outro trabalhador 
no activo ou qualquer 
reformado bancário, pois 
viram substancialmente 
diminuída e reduzida a 
contrapartida monetária no 
final do mês", enfatizam.

Neste contexto, e de 
forma a "reverter essa 
injustiça", os três sindicatos 
dizem ter solicitado "a 
todas as instituições de 
crédito com trabalhadores 
nesta situação que 
lhes aplicassem a 
solução preconizada 
para os trabalhadores 
no activo, já que não 
foram contemplados com 
nenhuma medida de 
apoio".

"Tendo em conta o 
reduzido número de 
trabalhadores na situação 
de pré-reforma e o peso 
muito pouco significativo 
nas contas globais, deixar 
estes trabalhadores fora 
dos apoios traduzir-se-á 

no agudizar das dificuldades do 
quotidiano, numa flagrante injustiça 
e numa impiedosa omissão do 
respeito pelo princípio da igualdade", 
sustentam. RTP
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O Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas 
(ONU), António Guterres, ressaltou a necessidade de 
financiamento concepcional e alívio da dívida para nações 
em vias de desenvolvimento.

Guterres apela ao alívio da dívida dos pobres

Ao discursar há dias, durante a Cimeira 
dos Oceanos em Mindelo, na Ilha do Sal, 
em Cabo Verde, Guterres considerou que 
os países desenvolvidos devem fornecer 
assistência financeira e técnica para ajudar 
as principais economias emergentes na 
transição para a energia renovável.

Acusou os países mais ricos de 
"recorrentemente negarem aos países 
em desenvolvimento e, nomeadamente, 
aos particularmente vulneráveis de renda 
média e Pequenos Estados Insulares em 
Desenvolvimento (SIDS), como Cabo 
Verde, financiamento concessional e alívio 
da dívida, de que precisam.”

"Continuarei a instar os líderes e as 

instituições financeiras internacionais 
a unirem forças e desenvolver formas 
criativas de garantir que os países em 
desenvolvimento possam ter acesso 
ao alívio da dívida e ao financiamento 
concessional quando mais precisarem. 
Isso deve incluir a realocação de Direitos 
Especiais de Saque (DES) não utilizados, 
de acordo com as necessidades dos 
países em desenvolvimento”, disse.

Também prometeu continuar a 
pressionar para se obter um pacote 
de estímulo de DES a fim de ajudar 
os Governos do sul a investirem em 
sistemas que apoiem o desenvolvimento 
e a resiliência.

António Guterres, SG da ONU

JUNTO ÀS NAÇÕES DESENVOLVIDAS

Afirmou estar sempre ao lado dos 
países em desenvolvimento enquanto 
protegerem e restaurarem os seus 
ecossistemas após décadas e séculos de 
degradação e perda.

Apontou como "exemplo” a Ocean 
Race, ao limitar as respectivas pegadas 
de carbono.

"Por exemplo, o sector de navegação 
deve comprometer-se com zero 
emissões líquidas (de carbono) até 
2050 e apresentar planos confiáveis 
para implementar esse compromisso”, 
defendeu.

O quarto pilar de intervenção, 
defendido por Guterres, para se acabar 
com a emergência oceânica, passa por 
"implantar ciência, tecnologia e inovação 
numa escala sem precedentes".

"Estamos agora no terceiro ano da 
Década das Nações Unidas para a 
Ciência Oceânica. Até 2030, deveremos 
ter alcançado a nossa meta de mapear 

80 por cento do fundo do mar. Deveremos 
ver novas parcerias entre pesquisadores, 
governos e o sector privado para apoiar 
a pesquisa oceânica e o planeamento e 
gestão sustentável dos oceanos.

 Indústria marítima
Para combater a emergência 

oceânica, é preciso manter a indústria 
marítima, uma das maiores do mundo, 
de forma sustentável. Os países em 
desenvolvimento enfrentam os primeiros e 
piores impactos da degradação do clima e 
dos oceanos.

Sublinhou igualmente que "acabar 
com a emergência oceânica requer 
indústrias marítimas sustentáveis”, o que 
significa práticas de pesca inteligentes e 
sustentáveis, incluindo a aquicultura, para 
garantir uma forte indústria do mar, no 
futuro.

"Significa administrar e regular 
cuidadosamente o desenvolvimento e a 
extracção de recursos, com precaução, 

protecção e conservação no centro 
de todas as actividades. Significa 
a redução e prevenção da poluição 
marinha de fontes terrestres e 
marítimas, e significa parceiros 
públicos e privados investindo 
em conjunto na restauração e 
conservação dos ecossistemas 
costeiros”, apontou.

Segundo disse, o grupo de 
nações sofre com um sistema 
financeiro global que considera 
moralmente falido, "projectado pelos 
países ricos” para os beneficiar.

Defendeu que haja acção para 
vencer a corrida contra as mudanças 
climáticas que a humanidade está 
perdendo actualmente. Para isso, 
ele recomenda reduzir as emissões 
de gases de efeito estufa para 
garantir o futuro do planeta, que 
está prestes a superar o limite 
de 1,5 grau exigido por um futuro 
habitável.

"Cumprir o estabelecimento do 
fundo de perdas e danos com o 
qual o mundo se comprometeu em 
Sharm El-Sheikh (Egipto). Cumprir 
o compromisso de 100.000.000.000 
dólares americanos, com 
a promessa de duplicar o 
financiamento da adaptação e 
a redução das emissões, com a 
eliminação gradual do carvão e a 
aceleração da revolução da energia 
renovável”, apelou Guterres.

A Ocean Race Summit insere-
se na primeira passagem por Cabo 
Verde da Ocean Race, a maior e 
mais antiga regata do mundo, reuniu 
em Mindelo, Ilha de São Vicente, 
políticos, governantes, especialistas 
e outras personalidades para 
abordarem o futuro dos oceanos. 
(Jornal de Angola)

INTERNACIONAL
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No quarto trimestre de 2022, Angola arrecadou cerca de 
7,7 mil milhões USD com as exportações de petróleo 
bruto, correspondentes a 89,3 milhões de barris, ao preço 
médio de 87,2 dólares/barril.

Angola atinge USD 7,7 mil milhões com venda 
de petróleo

De acordo com o Jornal de Angola, os 
dados foram apresentados recentemente, 
em Luanda, pelo secretário de Estado dos 
Petróleos, José Barroso, tendo realçado 
que no ano passado as exportações 
alcançaram uma receita de mais de 39 mil 
milhões de dólares.

"O valor resultante das referidas 
exportações mostra um aumento de 43,7% 
quando comparado com o ano de 2021”, 
sublinhou José Barroso.

No que se refere ao volume das 
exportações por ramas angolanas, o 

gestor disse que o campo Mostarda se 
destaca com 12,64%, seguido da Dália 
com 10,38%, Clov 9,04% e a Pazflor 
8,51%.

As exportações de Gás Natural Liquefeito 
(GNL), butano, propano e condensados, 
realizadas em 2022, totalizaram cerca 
de 1,07 milhões de toneladas métricas, 
valorizadas em aproximadamente 1,49 mil 
milhões USD.

Os preços foram influenciados pelos 
cortes adicionais promovidos pela 
Organização dos Países Exportadores 
de Petróleo e aliados (OPEP+), para o 
equilíbrio da produção de petróleo bruto, 
pela expectativa de diminuição da oferta 
face às medidas do G7, em limitar o 

José Barroso, Secretário de Estado dos Petróleos,

NO QUARTO TRIMESTRE DE 2022

petróleo pela oferta da Rússia, entre outros factores como os casos de Covid-19 
na China.

No campo das exportações 
de GNL, butano, propano 
e condensados, em 2022, 
foram mais de 4,27 milhões 
de toneladas métricas (TM), 
valorizadas em 6,47 mil milhões 
USD.

De forma geral, GNL, o butano 
e propano foram maioritariamente 
exportados para países da 
Europa e Ásia, de acordo com 
o secretário de Estado, José 
Barroso.

Segundo os dados 
preliminares apresentados, em 
2022 foram exportados cerca 
de 391,9 milhões de barris de 
petróleo bruto, comercializados 
ao preço médio de 101,916 
dólares.

Apesar do volume de petróleo 
exportado em 2022, observou-se 
uma diminuição de 0,54%, face a 
2021, em contrapartida, o valor 
resultante da referida exportação 
representou um aumento de 
43,7%.

Em 2021, a receita bruta 
petrolífera fixou-se em 27,2 mil 
milhões de dólares, resultante da 
exportação de 394,22 milhões de 
barris de crude.

Os principais destinos da 
exportação do petróleo de 
Angola, no período em referência, 
foram a China com 53,64 por 
cento, Índia (9,54), França (5,71), 
Holanda (5,16) e Espanha (4,47). 
(Jornal de Angola)

“Apesar do volume de petróleo 
exportado em 2022, observou-
se uma diminuição de 0,54%, 
face a 2021, em contrapartida, 
o valor resultante da referida 
exportação representou um 
aumento de 43,7%”.

“


