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DESTAQUE

PAE foi anunciado em Agosto e ainda não se faz sentir

Economia cai no terceiro trimestre
O Banco de Moçambique anunciou esta semana o 
abrandamento do crescimento da economia moçambicana 
no terceiro trimestre do presente ano face aos trimestres 
anteriores. Ora, o terceiro trimestre coincide com a entrada 
em vigor do Pacote de Medidas de Aceleração Económica, 
o que sugere que o mesmo ainda não está a surtir os 
efeitos que o Governo espera.

No terceiro trimestre de 2022, a 
economia moçambicana registou um 
crescimento na ordem de 3,6%, o 
que representa uma queda face aos 
trimestres anteriores. Uma nota do 
Comité de Política Monetária (CPMO) 
do Banco de Moçambique, emitida esta 
quarta-feira, 30 de Novembro, indica 
que a desaceleração reflecte o “fraco 
desempenho do sector secundário”.

A queda do terceiro trimestre quebra 

o ritmo de crescimento que a economia 
nacional mantinha neste ano, depois de 
momentos conturbados ocasionados 
pela pandemia da Covid-19, mas 
também pela eclosão do conflito 
militar entre a Rússia e a Ucrânia, em 
Fevereiro último. No primeiro trimestre, 
a economia havia crescido 4,14%, 
tendo “disparado” para 4,59% no 
segundo trimestre.

Talvez por isso o Banco Central reviu 
em baixa as perspectivas de crescimento 
económico para 2023, mesmo sem se 
referir a números concretos. “Antevê-se 

PAE DO GOVERNO DO DIA AINDA SEM EFEITO

um ligeiro abrandamento da expansão 
da actividade económica, face à 
potencial redução da procura externa 
e das condições financeiras restritivas, 
incluindo acrescidas dificuldades no 
acesso aos mercados financeiros 
internacionais”, pontua o CPMO do 
Banco de Moçambique.

 
PAE ainda sem efeito

O abrandamento do crescimento 
económico tem a particularidade de 
ocorrer no mesmo período em que o 
Governo de Moçambique anunciou 
uma série de medidas de estímulo 
à economia, naquilo a que decidiu 
apelidar de Pacote de Medidas de 
Aceleração Económica (PAE).

O objectivo destas medidas 
passa por acelerar a retoma do 
crescimento da economia, fustigada 
não só pela pandemia e pela guerra 
no leste europeu, mas igualmente 
pelo terrorismo na região norte de 

Texto: Dossier Económico

Moçambique, marcadamente em Cabo 
Delgado. Anunciado com pompa e 
circunstância, no início de Agosto, o 
PAE é composto por 20 medidas que, 
até ao presente momento, e a avaliar 
pelos mais recentes dados divulgados 
pelo regulador do sistema financeiro 
nacional (o Banco de Moçambique), 
parecem estar longe de constituírem 
a resposta adequada às dificuldades 
que a grande maioria das famílias 
moçambicanas enfrenta em face do 
galopante aumento de preços de 
produtos.

De resto, vários economistas já 
anteviam que as medidas preconizadas 
pelo PAE não produzissem resultados 
imediatos. Na altura, Michael Sambo, 
foi peremptório em afirmar que “o 
impacto no custo de vida é mínimo, a 
curto prazo”, acrescentando que “a 
medida que mais vai incidir no custo 
de vida de forma directa é a redução 
do Imposto sobre Valor Acrescentado 
(IVA), por ser um imposto abrangente e 
suportado pelo consumidor final".

A verdade é que só esta semana a 
Assembleia da República aprovou a 
redução deste imposto, de 17% para 
16%. A aprovação resultou dos votos 
a favor da Bancada Parlamentar da 
Frelimo, com a oposição a defender 
uma redução mais arrojada, de 17% 
para 14%.

 
Os três cenários possíveis na óptica 

de Sambo
Michael Sambo aventava três 

cenários possíveis, resultantes da 
implementação do PAE, sendo que 
nenhum deles é animador à curto 
prazo. No primeiro, as empresas lucram 
e, com isso, melhoram as condições 
dos trabalhadores, seja através dos 
salários, equipamentos e outros 
aspectos. No segundo cenário, acredita 
que o crescimento possa instigar o 
aumento das capacidades de geração 
de empregos, pois as empresas 
poderão expandir e diversificar as suas 
produções.

Por fim, o economista do Instituto 
de Estudos Sociais e Económicos 
(IESE) acreditava ser possível que as 
empresas, em vez de aumentarem ou 
melhorarem as condições dos seus 
associados, reduzam os preços do 
produto final, porque os custos, de 
forma geral, terão baixado.

"Havendo fiscalização necessária, 
elas podem ser forçadas a baixar o 
preço, o que vai ter maior impacto 
directo na vida das pessoas".     
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Ranito Guambe, produtor

DESTAQUE

Castanha é uma das principais culturas de rendimento do país

Queda do preço preocupa produtores em 
Inhambane
O preço da castanha de caju baixou drasticamente nos 
últimos dias na província de Inhambane. A situação está 
a deixar preocupados os produtores que dependem desta 
actividade para garantir o seu sustento. Por isso, pedem 
a quem de direito para encontrar formas de reverter o 
cenário.

Trata-se de uma situação que é descrita 
como preocupante. Os produtores dizem 
que foram pegos de surpresa por esta 
novidade. Até reconhecem que há dias em 
que o preço da castanha oscilava, mas 
revelam que nunca havia caído de forma tão 
drástica, com o quilo a ser comercializado a 
37 meticais.

Ranito Guambe, produtor do distrito da 
Massinga, revela que não foi informado 
sobre a queda do preço. Com o preço tão 
baixo, Guambe revela à nossa equipa de 
reportagem que prefere conservar a sua 

produção e aguardar pela chegada de dias 
melhores.

ʺÉ só imaginar, antes eu vendia um quilo 
de castanha ao preço de 50 meticais e uma 
lata a 1050 meticais. Agora, quando dizem 
que o preço da castanha deve baixar para 37 
meticais, significa que a lata também deverá 
baixar automaticamente para 518 meticais. 
Esse valor é muito pouco. Eu particularmente 
não fico com nada. Aquelas máquinas 
que usamos para pulverizar dependem de 
combustível, e um litro de gasolina agora 
subiu, não é fácil trabalharmos nessas 
condições‶, disse o produtor, que é detentor 
de 13 hectares de terra.

Na época passada, Guambe conseguiu 
vender mais de seis toneladas de castanha 
de caju e, com o dinheiro que ganhou, 
comprou cabeças de gado bovino, viatura 

COMERCIALIZAÇÃO DA CASTANHA DE CAJU

Texto: Anastácio Chirrute, 
em Inhambane

para o escoamento de produtos, e ainda 
construiu uma casa de alvenaria. Com a 
situação a tornar-se cada vez mais difícil, 

equaciona abandonar a 
actividade.

Por sua vez, Obede 
Xicomo, produtor 
da localidade de 
Mavume, no distrito de 
Funhalouro, garante 
que, apesar da queda 
do preço, tem força e 
vontade de continuar a 
trabalhar, mas lamenta 
a suposta falta de apoio 
por parte do Governo.

ʺSe o Governo 
nos apoiasse, 
fornecendo mudas para 
melhorarmos a nossa 
produção, seria muito 
bom. Não teríamos 
estas dificuldades. Eu, 
por exemplo, tenho 
cerca de três hectares, 
mas só consegui 
produzir um hectare, 
os restantes dois são 
espaços vazios, porque 
não tive condições 
para comprar mudas e 
ampliar o meu negócio‶, 
explicou.

Autoridades 
justificam a queda
Em anonimato, uma 

fonte do Instituto de 

Amêndoas de Moçambique, na província 
de Inhambane, reconhece serem justas 
as inquietações dos produtores, porém, 
justificou a queda do preço com vários 
factores.

‶O que determinou a redução do 
preço foram vários factores, porque, 
para se determinar o preço, faz-se um 
levantamento, o que chamamos de factores 
de produção. Depois, chega-se a um fórum 
com comerciantes e actores do mercado 
internacional, que são determinantes na 
marcação desse preço de referência. Então, 
olhando para esses factores todos, o fórum 
determinou que o preço devia ser de 37 
meticais. Entretanto, à porta da fábrica, o 
preço é de 40 meticais. Estamos a dizer 
que um comerciante que consegue comprar 
a castanha ao produtor e vai revender, 
também deve conseguir ter o seu lucro‶, 
argumentou.

Noutro desenvolvimento, a mesma fonte 
fez saber que, para a presente campanha 
(2022, 2023), a província de Inhambane 
prevê comercializar 15 mil toneladas de 
castanha de caju e arrecadar cerca de 570 
milhões de meticais.

Homoine, Massinga, Mabote, Maxixe 
e Funhalouro são os distritos que mais se 
destacam na produção da castanha de caju 
a nível da província de Inhambane.

De recordar que as cerimónias 
centrais do lançamento da Campanha de 
Comercialização da Castanha de Caju 
tiveram lugar esta quarta-feira, 30 de 
Novembro, na província de Nampula, e foram 
orientadas pelo Presidente da República de 
Moçambique, Filipe Jacinto Nyusi.
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Embora Moçambique 
tenha “tudo para 
dar certo”, como faz 
questão de sublinhar o 
Presidente da República, 
Filipe Nyusi, a verdade 
é que, por estas alturas, 
não será exagero 
afirmar que o país ainda 
não está a dar certo. De 
resto, e fazendo uma 
retrospectiva histórica, 
somos obrigados a 
reconhecer que o 
projecto de conquista 
da independência 
nacional é dos poucos 
que efectivamente deu 
certo.

Daí para frente, parece 
que sub-aproveitamos 
tudo, daí continuarmos 
dependentes dos outros 
para a nossa própria 
sobrevivência. Apesar 
da sorte de ter à nossa 
disposição extensas 
terras aráveis, estamos 
longe de atingir a auto-
suficiência alimentar. 
Até os alimentos mais 
básicos são importados, 
porque o país não 
produz em quantidades 
suficientes.

Esse cenário não deixa 
de ser surpreendente, 
para dizer o mínimo, num 
país que também não se 
pode queixar da falta 
de força de trabalho, 
visto que a maior 
parte da população 
moçambicana é 

essencialmente jovem. 
Mas de agricultura já 
se falou tanto, e se as 
coisas não mudam de 
figura, é pouco, não há 
interesse. Foquemo-
nos, então, noutras 
áreas igualmente 
importantes, como é o 
caso da inovação na 
área tecnológica.

Trata-se de um ramo 
negligenciado em 
Moçambique, o que é 
uma pena, pois é o país 
que sai a perder. Um claro 
sinal dessa negligência 
é o facto de, ao nível 
das nossas unidades 
de ensino, haver pouco 
investimento neste 
ramo, o que deixa 
os estudantes numa 
situação de analfabetos 
tecnológicos. Bem 
se pode argumentar 
que o país não tem 
condições para fazer 
uma forte aposta neste 
sector, e isso não deixa 
de ser verdade. Ainda 
assim, nada impede 
a criação de centros 
especializados em 
determinados pontos 
do país, na perspectiva 
de potenciar o talento 
que muitos jovens têm 
demonstrado.

Bastas vezes, temos 
visto iniciativas de 
pequena monta por 
parte dos jovens 
moçambicanos, visando 

essencialmente a 
resolução de problemas 
locais. Não há, no 
entanto, memória de tais 
iniciativas alguma vez 
terem sido acarinhadas, 
e, por isso, não espanta 
que elas esmoreçam 
cedo, o que é de todo 
lamentável.

Moçambique dispõe, 
e bem, do Parque de 
Ciência e Tecnologia 
de Maluana, no 
distrito da Manhiça. 
Acreditamos nós que 
seria o “lar ideal” para 
que os jovens possam 
desenvolver as suas 
startups, com grande 
incentivo do Governo. 
As grandes nações no 
campo da economia são 
também as que investem 
à sério na tecnologia 
e isso demonstra que 
nada aqui acontece por 
acaso, há claramente 
uma relação de causa 
e efeito. Quanto mais 
cedo nos dermos conta 
disso, melhor será para 
nós.

Hoje lutamos, e 
bem, para superar 
a dependência 
alimentar. Mas se não 
nos anteciparmos e 
atacarmos a frente 
tecnológica, viveremos 
sempre a correr contra o 
tempo, numa verdadeira 
prova de contra-relógio.
serodiotouo@gmail.com
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DESTAQUE

Ainda não se sabe que rumo o Twitter tomará

Big Techs já despediram 100 mil colaboradores
Uma crise de grandes proporções está a assolar as 
grandes empresas americanas do ramo tecnológico, 
conhecidas como Big Techs. Em face disso, os gigantes 
da tecnologia estão a despedir milhares de trabalhadores, 
havendo indicação de que pelo menos 100 mil perderam 
“pão” desde o início do presente ano. É Silicon Valley (Vale 
do Silício em português) a experimentar um raro momento 
de tremedeira.

A aquisição da totalidade das 
acções do Twitter, por parte de 
Elon Musk, bem como a turbulência 
decorrente das medidas impopulares 
do bilionário, atiraram a rede social 
para o “fundo do poço”. A rede que 
adoptou o pássaro como símbolo tem 

de se queixar de si própria, pois a sua 
crise é, em grande medida, resultado 
da fuga de anunciantes, em resposta 
à demissão massiva de funcionários 
que trabalhavam na verificação de 
conteúdos e no combate aos fake 
news.

“O Twitter teve uma queda enorme 
na receita, devido a grupos activistas 
pressionando os anunciantes, 
embora nada tenha mudado com a 

CRISE NO SILICON VALLEY

moderação de conteúdo e fizemos 
tudo o que pudemos para apaziguar os 
activistas. Extremamente bagunçado! 
Eles estão a tentar destruir a liberdade 
de expressão na América”, declarou 
na altura o novo dono.

Um “abalo” de grandes proporções
O Twitter ainda pode ser 

considerado unicamente “vítima” 
da arrogância do seu proprietário, 
não fosse a crise um cenário 
transversal a todas as big techs, 
com a inflação recorde e a elevada 
contratação durante a pandemia a 
serem apontadas como os factores 
causadores da crise.

De acordo com a RTP, os sinais 
de mudança para as empresas 
tecnológicas surgiram logo na 
primavera. Em Maio, a Netflix 
anunciava que ia despedir 150 
trabalhadores, após ter apresentado, 

Texto: Amad Canda

pela primeira vez na década, uma 
desvalorização na marca em quase 
60 mil milhões de dólares. Desde 
então, a vaga de despedimentos 
difundiu-se por todo o Silicon Valley.

A Meta, empresa detentora do 
Facebook, Instagram e Whatsapp, 
anunciou que vai despedir mais de 
11 mil trabalhadores. Para além de 
ser o maior despedimento colectivo 
da história da empresa fundada por 
Mark Zuckerberg, é também o maior 
já realizado por uma empresa de 
tecnologia.

A Microsoft e a Snap, a dona 
da aplicação Snapchat, também 
confirmaram o corte de mil postos de 
trabalho.

A mais recente gigante tecnológica 
a fazer cortes profundos na sua 
base de funcionários foi a Amazon. 
Segundo avançou o New York Time, 
citado pela RTP, a Amazon está a 
planear demitir cerca de dez mil 
funcionários a partir ainda deste 
ano. Os cortes irão concentrar-se 
na organização de dispositivos da 
empresa, na área comercial e nos 
recursos humanos.

No total, mais de 100 mil funcionários 
de empresas de tecnologia terão 
perdido os seus empregos este ano, 
segundo o Layoffs.fyi, um site que 
monitoriza as demissões na indústria 
tecnológica.

 
Exagero nas contratações

Os responsáveis pelas principais 
gigantes tecnológicas já admitiram o 
erro por detrás da crise que as abala: 
a elevada contratação dos últimos 
anos.

“Incitados pelos lucros crescentes 
durante a pandemia, os dirigentes 
das gigantes tecnológicas decidiram 
expandir e aumentar as contratações. 
Agora vêem-se confrontados com um 
choque económico, com os prejuízos 
a aumentar e as subscrições a 
diminuírem face à elevada taxa 
de inflação e à esperada recessão 
nos EUA, o que os obriga a seguir 
o caminho dos despedimentos 
colectivos”, assinala o órgão que 
temos vindo a citar.

Os anos de pandemia da Covid-19 
foram dos mais lucrativos para a 
Amazon, com os consumidores a 
aumentarem as compras online e 
a aderirem aos seus serviços. Nos 
últimos dois anos, a multinacional 
duplicou o número de funcionários. 
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No entanto, no início deste ano, o 
crescimento da Amazon desacelerou 
para a taxa mais baixa em duas 
décadas, quando o efeito da 
pandemia estalou.

O mesmo aconteceu com a 
Meta, que duplicou o número 
de funcionários nos últimos três 
anos.

“Quando os tempos 
estão favoráveis, temos 
excessos, e excessos levam a 
supercontratação e optimismo”, 
disse Josh Wolfe, investidor 
da Lux Capital, ao New York 
Times. “Nos últimos dez anos, 
a abundância de dinheiro 
levou a uma abundância de 
contratações”, acrescentou.

 
Perdas históricas

Quase todas as principais 
empresas americanas de 
tecnologias registaram quedas 
significativas. A que mais sofreu 
este ano foi a Meta, que caiu 
73,57% até 3 de Novembro, 
desvalorização bem acima da 
registada pelo índice Nasdaq 
no mesmo período, de 33,89%.

A empresa enfrenta 
desafios com a actualização 
de privacidade do sistema 
iOS pela Apple, que pode 
prejudicar a oferta de anúncios 
direccionados aos usuários, 
além da concorrência do TikTok, 

que Mark Zuckerberg vem tentando 
combater com investimentos em 

Meta, de Zuckerberg, tem estado a perder para o Tik Tok

São milhares os postos de trabalho perdidos no Silicon Valley

vídeos no Instagram.
No caso do Google, as receitas 

da empresa são mais 
diversificadas, com actuação 
em outros segmentos, como 
serviços de computação na 
nuvem (cloud computing) e de 
software.

A receita do Google, com 
publicidade, alcançou US$ 
54,48 bilhões no terceiro 
trimestre, subida de 2,54% na 
comparação anual, mas abaixo 
da expectativa dos analistas, 
o que levou a uma queda 
de 9,63% das acções no dia 
seguinte do balanço.

Já a Apple, apesar de 
reportar resultado acima 
das expectativas no terceiro 
trimestre, alertou para uma 
possível desaceleração do 
crescimento da receita no 
último trimestre.

“Algumas empresas já 
mostraram algum impacto da 
desaceleração económica nos 
resultados, mas a perspectiva 
é de revisão para baixo”, diz 
Guilherme Pazos, especialista.

A Apple tem-se mostrado 
mais resiliente a esse cenário 
e vem procurando diversificar 

as fontes de receita investindo em 
serviços de nuvem.
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DESTAQUE

Dinheiro mantém-se caro em Moçambique
O Comité de Política Monetária (CPMO) do Banco de 
Moçambique (BM) manteve a taxa de juro da política 
monetária em 17,25%, o que quer dizer que o acesso 
ao dinheiro na Banca Comercial continuará caro em 
Moçambique, pelo menos por mais 30 dias. Os altos riscos 
e incertezas associadas às projecções de inflação estão 
entre os argumentos que justificam a medida.

O Banco de Moçambique 
até assume haver perspectivas 
de retorno da inflação para um 
dígito, a médio prazo, mas segue 
bastante conservador nas suas 
medidas. Umas das razões que 
justifica a postura cautelosa do BM 
é a persistência da guerra entre a 
Rússia e a Ucrânia, bem como o 
abrandamento da procura externa.

  Para além disso, sustenta o 

Banco de Moçambique

 Texto: Dossier Económico
regulador do sistema financeiro 
nacional, prevalecem, internamente, 
pressões crescentes para o aumento 
da despesa pública corrente, as 
incertezas em relação aos impactos 
dos choques climáticos na oferta 
e comercialização de bens e a 
evolução dos preços administrados, 
incluindo o seu efeito sobre os 
preços de outros bens e serviços. 

 De resto, o BM faz notar que as 
previsões de crescimento económico 
para 2023 foram ligeiramente 
revistas em baixa, porque, no terceiro 

COM MANUTENÇÃO DA TAXA DE JURO

trimestre de 2022, o crescimento 
do Produto Interno Bruto abrandou 

para 3,6%, como reflexo do fraco 
desempenho do sector secundário. 

Para o médio prazo, o Banco 
Central antevê um ligeiro 
abrandamento da expansão 
da actividade económica, 
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. 

  “A dívida pública interna 
mantém-se elevada. O 
endividamento público interno, 
excluindo os contractos de 
mútuo e de locação e as 
responsabilidades em mora, 
situa-se em 274,8 mil milhões 
de meticais, o que representa 
um aumento de 56 mil milhões 
desde Dezembro de 2021”, 
acrescenta o documento. 

  Por fim, CPMO do Banco 
de Moçambique sublinha 
que continuará a monitorar 
a evolução dos riscos e 
incertezas associados às 
projecções da inflação, e não 
hesitará em tomar as medidas 
correctivas necessárias. A 
próxima reunião ordinária do 
CPMO está marcada para o 
dia 25 de Janeiro de 2023.

A dívida pública interna mantém-se 
elevada. O endividamento público 
interno, excluindo os contratos 
de mútuo e de locação e as 
responsabilidades em mora, situa-
se em 274,8 mil milhões de meticais, 
o que representa um aumento de 
56 mil milhões desde Dezembro de 
2021”

“
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APJEM capacita mais de 50 jovens
A Associação dos Jovens Empreendedores de Maputo 
(APJEM) realizou esta quinta-feira, 01 de Dezembro, na 
cidade da Matola, província de Maputo, uma formação 
envolvendo jovens empreendedores, de modo a que estes 
possam melhor gerir os seus negócios.

Sob o lema “Gestão Estratégica 
de Negócios”, a capacitação 
proporcionada pela APJEM visa 
fundamentalmente fazer dos 
jovens melhores gestores das 
suas iniciativas empresariais

“O nosso objectivo é ajudar 
os jovens a melhorar as suas 
práticas de gestão dos seus 

Lurdes Patrício foi oradora

Joaquim Mangrasse, Chefe do Estado Maior General

Texto: Dossier Económico pequenos negócios”, disse 
Clayton Mutumbela, presidente 
da APJEM.

O evento começou por 
volta das 8 horas e permitiu 
a discussão de vários temas, 
entre eles “Gestão Estratégica 
de Negócios”, “Vendas e 
Marketing” e ainda “Liderança 
vs Empreendedorismo”. 
Estas temáticas tiveram como 
oradores Lurdes Patrício, Clésio Chambal e Clayton Mutumbela, respectivamente.

DESTAQUE

Mangrasse pede calma aos soldados
O Ministério da Defesa Nacional comunicou oficialmente 
o atraso dos salários referentes ao mês de Novembro, 
atribuindo o facto “aos processos de actualização e 
transição de processamento de pagamento do modelo 
antigo ao actual”. O Chefe do Estado Maior General, 
Joaquim Mangrasse, pede que os militares permaneçam 
“calmos e vigilantes”.

A classe militar continua, deste 
modo, criando expectativas face 
ao pagamento dos seus ordenados 
no quadro da Tabela Salarial Única 
(TSU) e terão que aguardar para 
receberem os salários do mês que 
recentemente findou.

A informação foi tornada pública 
através de um comunicado de 
imprensa do Estado Maior General 
das Forças Armadas de Defesa de 
Moçambique (FADM) na tarde de 
quarta-feira (30-11-2022), ao qual a 
redacção teve acesso.

Segundo dá conta o documento, 
a morosidade que se poderá 
verificar resulta da conjectura 
derivada do processo de transição 
de processamento e pagamento 
de vencimentos militares da Tabela 
Salarial Antiga (TSA) para a 
Tabela Salarial Única (TSU). Assim 
sendo, " Os vencimentos do mês 
de Novembro/2022, serão pagos 

com ligeiro atraso relativamente ao 
habitual". Lê-se no comunicado.

Deste modo, o chefe do Estado 
Maior General das Forças Armadas 
de Defesa de Moçambique, Joaquim 
Mangrasse, no uso das competências 
que lhes são conferidas pela alínea 
h) do n° 3 do artigo 8 da Estrutura 
Orgânica das FADM, aprovado pelo 
Decreto 71/2016 de 30 de Dezembro, 
exorta todo o efectivo a manter-se 
calmos e a continuarem firmes na 
garantia da ordem e segurança dos 
cidadãos e seus bens.

"Exorta-se a todos efectivos 
das FADM a manterem-se calmos, 
vigilantes e prontos para o 
cumprimento das missões confiadas, 
pois, logo que os constrangimentos 
forem sanados, os valores serão 
disponibilizados nas contas dos 
militares". Conclui o comunicado.

O sector da defesa é um dos que 
tiveram um enquadramento tardio 
no âmbito da implementação da 
TSU e, por isso, problemas técnicos 
e de legalidade poderão ainda 
afligir essa classe, a qual se pede 

COM SALÁRIOS DE NOVEMBRO ATRASADOS

Dossier Económico

comprometimento com a causa do Estado.
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DESTAQUE

Vários actores testemunharam a apresentação

Moçambique tem fortes perspectivas de
crescimento
O Absa Bank Mozambique divulgou recentemente um 
estudo feito a nível continental sobre a atractividade dos 
mercados financeiros. A instituição bancária revela que 
Moçambique apresenta fortes perspectivas de melhorias 
devido à compensação da dívida externa.

O estudo, que abrangeu 26 
economias africanas, tinha como 
enfoque a análise dos resultados 
alcançados por Moçambique no 
último ano, assim como discutir 
sobre como as nações envolvidas se 
podem posicionar para atrair maiores 
níveis de investimento e impulsionar o 
crescimento económico e perspectivar 
possíveis acções de melhoria contínua 
do Mercado de Capitais Moçambicano.

"O estudo anual tem sido 
desenvolvido em parceria com a 
OMFIF (Official Monetaryand Financial 
Institutions Forum) e apresenta uma 
análise da performance do mercado 
de capitais focada em seis pilares 

estratégicos que constituem o 
benchmark do estudo: profundidade do 
mercado, acesso à moeda estrangeira, 
transparência do mercado, o ambiente 
tributário e regulatório, capacidade 
dos investidores locais, oportunidade 
macroeconómica, legalidade e 
aplicabilidade dos acordos globais 
dos mercados financeiros", lê-se 
no comunicado recebido na nossa 
redacção.

Questões financeiras à parte, 
outros aspectos debatidos no 
estudo apresentado tem a ver com 
a sustentabilidade e às iniciativas 
de ESG (Environmental, Social and 
Corporate Governance), sob o tema 
‘Transparência do mercado e ambiente 
regulatório’, o que confirma a mudança 
de paradigma que os mercados 
financeiros mundiais e da região estão 

DEVIDO À COMPENSAÇÃO DA DÍVIDA

a colocar nesta temática cada vez 
mais relevante para o crescimento e 
desenvolvimento económico.  

Para o PCA da Bolsa de Valores 
de Moçambique (BVM), Salim Valá, 
Moçambique necessita introduzir 
novos produtos e serviços, assim como 
novos instrumentos financeiros para 
contornar os desafios impostos pela 
actual conjectura macroeconómica 
mundial.

“O relatório mostra que devemos 
introduzir novos produtos e serviços, 
assim como novos instrumentos 
financeiros. Colher experiências 
dos nossos parceiros, como é o 
caso de Cabo Verde nos “green” e 
‘blue” bonds, do Brasil e Angola, 
é fundamental. Toda a conjuntura 
económica e macroeconómica 
do país remete-nos para muitos 
desafios. Os 39 pontos que nos 
foram atribuídos pelo índice não 
são positivos, mostram que não 
mudámos. Estamos numa situação 
estável desde o ano passado, mas 
ainda há trabalho por se fazer”, 
referiu Salim Valá.

Texto: Dossier Económico

Segundo disse a directora da 
Banca Corporativa e de Investimentos 
do Absa Bank Moçambique, 
Patrícia Darsam, é importante que 
Moçambique saiba se posicionar 
diante da dinâmica que o mercado 
financeiro mundial tem apresentado.

  ‘’É importante que nos 
posicionemos também diante da 
volatilidade dos mercados e a meu 
ver isto passará pela diversificação 
dos produtos, não só no âmbito do 
mercado de capitais, mas também a 
nível  do mercado financeiro como um 
todo e, dessa forma, conseguiremos 
paulatinamente atingir patamares 
mais elevados no ranking dos países 
do “índex”  e atrair maiores níveis de 
investimento local e estrangeiro”.

O Absa tem levado a cabo, 
através do Absa África Financial 
Markets Index, estudos cujo 
principal objectivo é fomentar o 
debate entre todos os participantes 
e investimentos nos mercados 
financeiros, por considerar um   
importante instrumento   para o 
desenvolvimento económico.  
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 Luísa Meque – presidente do INGD

 PLANO DE FUNDO

Governo aposta no seguro de risco paramétrico
Estão em curso no país iniciativas para a contratação do 
seguro de risco paramétrico contra ciclones e precipitação. 
Uma delas é o programa de capacitação africana de 
risco (ARC), em coordenação com a União Africana, e o 
Programa de Gestão do Risco de Desastres e Resiliência, 
em coordenação com o Banco Mundial.

A informação foi avançada no início da 
semana em curso pela vice-ministra da 
Economia e Finanças, Carla Louveira, no 
âmbito da realização da 1ª Conferência 
Internacional sobre Seguro Soberano 
contra Desastres, evento realizado na 
cidade de Maputo.

 A vice-ministra referiu que é perspectiva 
do Governo que a transferência do 
risco de desastres para os mercados de 
seguros, referente aos riscos de ciclones 
e precipitação, ocorra ainda nesta época 
chuvosa e ciclónica (2022/2023).

 Segundo a governante, é no contexto 
da operacionalização do Plano Director 
de Redução de Risco de Desastres, e 
em particular do Plano de Protecção 
Financeira Contra Desastres, que o 
Governo tem estado a envidar esforços 
com vista a identificação de mecanismos 

Texto: Quelto Janeiro
Fotos: Albino Mahumana

para a contratação de seguro de risco 
paramétrico contra desastres.

  De acordo com António Queface, 
coordenador do Programa de Gestão 
do Risco de Desastres e Resiliência no 
Instituto Nacional de Gestão e Redução 
do Risco de Desastres (INGD), este 
tipo de seguro é feito para eventos de 
menor probabilidade de ocorrência, 
mas com impactos maiores ou com 
grau de destruição elevado. “O Governo 
transfere a sua capacidade de resposta às 
seguradoras”, referiu.

 Por sua vez, o presidente da Comissão 
do Plano e Orçamento da Assembleia da 
República, António Niquice, observa que 
o país deve estar preparado para fazer 
face aos eventos climáticos, considerando 
que os mesmos ocorrem de forma cíclica. 
Neste caso, diz ser fundamental a criação 
de um seguro soberano para minimizar o 
impacto dos desastres naturais.

“Temos também a consciência de que 
o orçamento do Estado moçambicano é 
deficitário. Se os eventos ocorrem e não 

estamos protegidos por estas almofadas 
de seguro soberano, teremos que recorrer 
ao orçamento do Estado para minimizar o 
sofrimento da população, o que significa 
um peso adicional da parte dos recursos 
de que o Estado dispõe”, disse.

A iniciativa, acrescentou, consiste em 
criar um seguro mais direccionado às 
questões de desastres naturais. O seguro 
servirá, por exemplo, para a recuperação 
de infra-estruturas tais como pontes, 
estradas, residências e outros bens.

“Por conta das mudanças climáticas, 
temos pontes que devem ser construídas 
de forma resiliente. Se não tiver este 
seguro, será difícil a sua reposição”, 
elucidou.

“As instituições financeiras mobilizam 
os recursos. Elas têm uma carteira que 
permite a mobilização, mas isso tem 
que ser realizado na perspectiva de 
intervenção, através das empresas que 
intervêm na área de seguros, como é 
o caso da Empresa Moçambicana de 
Seguros (Emose)”, acrescentou.

 
O país perdeu USD 150 milhões nos 

últimos 20 anos
  Dados do Banco Africano de 

Desenvolvimento (BAD), apresentados 
naquele encontro, apontam que 
Moçambique perdeu cerca de 150 milhões 
de dólares americanos por ano nas últimas 
duas décadas, devido aos efeitos das 

CONTRA DESASTRES NATURAIS

“Temos também a consciência 
de que o orçamento do Estado 
moçambicano é deficitário. Se os 
eventos ocorrem e não estamos 
protegidos por estas almofadas 
de seguro soberano, teremos 
que recorrer ao orçamento 
do Estado para minimizar o 
sofrimento da população, o que 
significa um peso adicional da 
parte dos recursos de que o 
Estado dispõe”

“
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mudanças climáticas. Por outro lado, os 
processos de recuperação e reconstrução 
têm-se mostrado mais deficientes devido 
às restrições orçamentais.

  O facto deve-se à circunstância 
de Moçambique ser um dos países 
africanos mais vulneráveis aos desastres, 
devido, principalmente, à sua localização 
geográfica e aos factores socioeconómicos, 
disse a presidente do INGD, Luísa Celma 
Meque, apelando a “mais criatividade, 
mais acção” e mais espaço de discussão 
para encontrar melhores propostas de 
políticas públicas que possam concorrer 
para a redução do risco de desastres e 
construção de resiliência.

  “Nos últimos 20 anos, os eventos 
climáticos extremos aumentaram em 
termos de frequência e intensidade. Os 
seus impactos retrocederam sobremaneira 
os esforços de desenvolvimento 
socioeconómico”, anotou.

 
Mais motivados do que nunca

  A presidente do INGD explicou ainda 
que os factos apresentados na Conferência 
não farão a instituição baixar os braços. 
Pelo contrário, constituem motivação para 
fazer mais, assim como fundamentam 
o compromisso do Governo, que tem 
aprovado e implementado instrumentos 
legais e de gestão com vista a reverter 
a acção da variabilidade e mudança 
climática.

 É dentro deste quadro que, entre 2017 
e 2022, Moçambique aprovou e está a 

António Niquice - Presidente da Comissão do Plano e Orçamento

Carla Louveira - Vice-Ministra da Economia e Finanças

implementar vários instrumentos, entre 
Leis, Políticas e Estratégias, que orientam 
o processo de Gestão e Redução do 
Risco de Desastres. Entre eles, Luísa 
Celma Meque citou o Plano Director para 
Redução do Risco de Desastres, que 

é um instrumento multissectorial e com 
vigência até 2030; o Fundo de Gestão de 
Calamidades, aprovado em 2017; a Lei 
e o Regulamento da Gestão e Redução 
do Risco de Desastres, aprovados 
em 2020; e a Política e Estratégia de 

Gestão dos Deslocados, que, segundo 
a fonte, expressa, ao mais alto nível, o 
compromisso e alinhamento do Governo 
de Moçambique com o Quadro de SENDAI 
para a Redução do Risco de Desastres.

  “A contratação de um Seguro contra 
Desastres poderá ser um grande passo 
na criação de condições para resposta 
aos eventos de magnitude extrema e de 
menor frequência, criando, desta forma, 
condições para a continuidade das acções 
de desenvolvimento e redução da penúria 
que os desastres impõem às nossas 
populações”.

 
Zonas centro e norte sob alerta

 De acordo com a presidente do INGD, 
a época chuvosa e ciclónica 2022/2023 
deverá ser caracterizada por chuvas 
intensas, sobretudo nas zonas centro 
e norte do país, e por uma actividade 
ciclónica intensa.

 “Há indicação de grande probabilidade 
de ocorrência de cheias nessas zonas 
e inundações em cidades e vilas", disse, 
observando que o Governo já aprovou 
o Plano de Contingência, sendo que, 
neste momento, decorrem as acções 
sectoriais de prontidão. Os Sectores 
geradores de informação, bem como o 
Centro Nacional Operativo de Emergência 
(CENOE), activaram os mecanismos de 
monitoria permanente dos fenómenos e 
disseminação dos avisos e alertas até às 
comunidades mais vulneráveis, explicou a 
presidente.

  A 1ª Conferência Internacional sobre 
Seguro Soberano contra Desastres, evento 
organizado pela revista Banca & Seguros, 
contou com a presença e intervenção 
do Banco Mundial, Banco Africano de 
Desenvolvimento, Programa Nacional 
para Alimentação, representantes do 
Governo, empresários, políticos e outros 
convidados.
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OPINIÃO
Precisamos de penas mais 

severas para crimes de abuso 
sexual e feminicídio

A crescente onda de crimes de 
violação sexual e assassinatos 
de mulheres, principalmente 
nas cidades de Maputo e Beira, 
e no contexto do terrorismo 
a acontecer na zona norte do 
país, especificamente em Cabo 
Delgado, levam-me a reflectir 
sobre este tema. Como mulher, 
não vejo como não ficar desolada 
com estes acontecimentos, 
e como sociedade temos a 
responsabilidade de parar com 
este mal, fazendo o nosso papel, 
denunciando, manifestando e 
sugerindo abordagens que podem 
acabar com este mal.

Mais do que um crime, a 
violação sexual constitui uma 
degradação da pessoa, que é 
a mulher, e violação dos seus 
direitos humanos fundamentais, 
afectando a sua honra, com 
repercussões e impacto na sua 
vida privada, familiar e social. Não 
digo que estes crimes só afectam 
as mulheres, mas podemos, 
com certeza, afirmar que são 
as mais afectadas, influenciada 
pela natureza fisiológica, a nível 
do mundo, uma em cada três 3 
mulheres sofrem violência física 
ou sexual perpetrada por um 
parceiro íntimo ou não, durante a 
sua vida.

No caso de Cabo Delgado, 
tristemente são aqueles que 
deviam prestar apoio moral, 
psicológico e material às vítimas 
que se transformam nos seus 
piores calvários, cometendo 
um acto desumano sob uma 
pessoa que já tem a sua vida e 
humanidade diminuídas a nada. 
Historicamente, e pela experiência 
de outros locais de conflito, sempre 
se verifica este tipo de atrocidade 
e, como sempre, as mulheres são 
as mais vulneráveis e afectadas.

Em Moçambique, o crime 
de abuso ou violência sexual é 
tratado dentro da Lei 29/2009 
sobre Violência Doméstica e esta 

define como: “Qualquer conduta 
que constrange a praticar, a 
manter ou a participar de relação 
sexual não desejada, mediante 
intimidação, ameaça, coacção 
ou uso da força; que a induza 
a comercializar ou utilizar de 
qualquer modo a sua sexualidade, 
que a impeça de usar qualquer 
método contraceptivo ou que a 
force ao matrimónio, à gravidez, ao 
aborto ou à prostituição, mediante 
coacção, chantagem, suborno ou 
manipulação; ou que limite ou 
anule o exercício dos seus direitos 
sexuais [e] reprodutivos.”

A lei apresenta as seguintes 
penas relativamente aos 
diferentes tipos de crimes de 
violação sexual: (1) Violação: 
Quem comete o crime de violação 
é punido com a pena de prisão 
de 2 a 8 anos; (2) Estupro: Quem 
comete o crime de estupro terá a 
pena de prisão maior de 2 a 8 anos; 
(3) Violação do menor de doze 
anos: Quem comete este crime 
será condenado a prisão maior 
de 8 a 12 anos; (4) Lenocínio: 
quem cometer este crime será 
condenado a prisão de 1 a 2 anos 
e multa correspondente, ficando 
suspenso dos direitos políticos 
por doze anos; e, por fim, (5) 
Assedio Sexual: a lei pune este 
crime com uma simples infracção 
disciplinar.

Se compararmos estes crimes 
aos de furto e roubo, por exemplo, 
percebemos que estes últimos 
têm punição consideravelmente 
mais severa. Para o Furto, 
quem tiver intenção ilegítima de 
apropriação de coisa alheia que 
tenha valor igual ou que excede 
500 salários mínimos (mais ou 
menos 2,233,500.00 MT) é punido 
com a pena de prisão de 8 a 12 
anos. Em casos de agravação, 
como, por exemplo, quando o 
roubo ocorre à noite ou em local 
isolado, com recurso a armas, 
cometido por mais pessoas, a 

ECONOMICAMENTE FALANDO
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pena de prisão aplicada é de 12 
a 16 anos. Note que a maior pena 
para crimes de violação sexual 
é de 8 a 12 anos e é referente à 
violação contra menores de 12 
anos.

Apenas quando o roubo é 
cometido, concorrendo o crime 
de violação, a pena de prisão 
de 16 a 20 anos é aplicada, e 
quando o roubo for cometido ou 
tentado, concorrendo o crime de 
homicídio, é punido com a pena 
de 20 a 24 anos de prisão.

Pelo que percebo, caso haja 
violação sem crime de roubo, ou 
homicídio sem crime de roubo, 
as penas são mais leves que os 
crimes de roubo e furto em si. 
Qual é a mensagem que estamos 
a tentar passar?

Mais, se compararmos os 
crimes de Burla, que causem 
à vítima prejuízo patrimonial 
(punido com prisão de 1 a 2 anos), 
com o crime de assédio sexual 
(punido com apenas simples 
infracção disciplinar) que causa 
prejuízo não quantificável ou que 
pode ser verificado fisicamente 
como impacto negativo 
emocional, depressão, etc., 
podemos concluir que os crimes 
que afectam maioritariamente a 
honra, e não só, das mulheres e 
raparigas é banalizado e não tem 

merecido a devida importância 
e tratamento que um crime 
contra os os direitos humanos 
fundamentais devia merecer. 
Os crimes que causam perda 
material ou patrimonial têm mais 
relevância em termos dos níveis 
de punição que são aplicados.

  Podemos olhar para os 
números e verificar quantos dos 
criminosos condenados ou que já 
cumpriram a pena por crime de 
violência sexual são reincidentes 
para analisar ou perceber até 
que ponto esta lei branda dá 
uma espécie de incentivo para 
que crimes como estes estejam 
a verificar níveis de crescimento 
alarmante e praticados com 
tamanha violência desumana.

  Sem desmerecer ou 
reconhecer a devida gravidade, 
temos que reconhecer que o 
impacto que é causado por um 
crime como violação sexual 
traz consequências muito mais 
irreversíveis a um ser humano 
quando comparados ao outro.

  Há necessidade urgente de 
endurecer a punição pelos crimes 
de violação sexual. Estes crimes 
merecem um tratamento punitivo 
e não correccional. E os casos em 
que a violência ou abuso sexual 
terminam em morte deviam 
merecer o devido tratamento.
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NACIONAL

Mateus Magala, MTC

Problema de transportes requere “soluções
estruturais”
O país precisa de soluções estruturais para resolver o 
crónico problema de transporte, defende o ministro dos 
Transportes e Comunicações. Mateus Magala classifica 
a insegurança nas estradas nacionais como “terrorismo 
rodoviário” que representa uma situação anormal.

Quando faltam quatro semanas 
para o fim do ano 2022, o Ministério 
dos Transportes e Comunicações 
juntou vários quadros do sector num 
Conselho Coordenador para um debate 
aberto, profundo e transparente sobre 
os caminhos a seguir para ultrapassar 
os problemas estruturais, como dos 
transportes e segurança rodoviária.

“O país clama por soluções estruturais 
para resolver o crónico problema de 
transporte de passageiros, caracterizado 
pela baixa qualidade da oferta 
deste serviço, no segmento urbano, 
distorcendo o funcionamento de todas as 
outras actividades económicas e sociais 
que dependem deste serviço, como o 
acesso ao emprego, produtividade das 
empresas, educação, saúde, turismo”, 
disse Mateus Magala, ministro dos 
Transportes e Comunicações.

Um dos factores que contribuem 
para a precariedade dos serviços de 
transportes de passageiros é o conflito 
na Europa.

“Problemas de transporte público 
urbano agravaram-se com a recente 
crise provocada pela guerra na Ucrânia, 
cujo impacto se verifica com o aumento 
sucessivo dos preços dos combustíveis, 
levando ao aumento do custo de vida e 
dos custos operacionais do serviço de 
transporte”, explicou o titular das pastas 
na área de Transportes e Comunicações.

Para o governante, a solução dos 
problemas a que se refere passa pela 
reforma profunda que integra diferentes 
tipos de transporte.

“A nosso ver, a solução passa pela 
reforma profunda sobre como este 
serviço tem vindo a ser prestado, 
passando do informal para a 

DEFENDE MATEUS MAGALA

profissionalização dos transportadores, 
integração dos diversos modos de 
transporte (rodoviário, ferroviário, 
marítimo, fluvial e lacustre), incremento 

de transporte de massas, ao mesmo 
tempo que intervimos na malha 
rodoviária para a extensão e melhoria 
da rede e qualidade das vias de acesso”, 

elucidou Mateus Magala.
Sobre a segurança rodoviária, 

Magala diz que o país está a 
atravessar um momento crítico. “É 
um momento crítico, caracterizado 
por violentos acidentes de viação. 
Só nos primeiros nove meses deste 
ano, em Moçambique perderam a 
vida 658 cidadãos e outros 1418 
contraíram ferimentos, resultantes 
de 679 acidentes de viação. Neste 
contexto, definimos a segurança 
rodoviária como uma prioridade de 
primeira ordem para travarmos o 
terrorismo de rodoviário.”

A morte de uma média de mais 
de duas pessoas por dia, vítimas 
dos acidentes de viação no país, 
deve ser preocupação de todos. 
“Esta não é uma situação normal. 
Precisamos de mobilizar todas as 
forças vivas da sociedade para 
reverter este quadro negro.”

De acordo com Magala, o 
Conselho Coordenador deve 
sugerir formas de tirar o país da 
crise que atrasa o desenvolvimento 
e aumenta a vulnerabilidade das 
famílias.

O quadragésimo Conselho 
Coordenador do Transportes e 
Comunicações decorre sob o 
lema “Transportes, Comunicações 
e Meteorologia, promovendo a 
economia digital e a mobilidade 
sustentável” na Cidade de 
Maputo.O País

“A nosso ver, a solução passa pela 
reforma profunda sobre como este serviço 
tem vindo a ser prestado, passando do 
informal para a profissionalização dos 
transportadores, integração dos diversos 
modos de transporte (rodoviário, 
ferroviário, marítimo, fluvial e lacustre), 
incremento de transporte de massas, ao 
mesmo tempo que intervimos na malha 
rodoviária para a extensão e melhoria da 
rede e qualidade das vias de acesso”

“
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Assembleia da República (O País)

Aprovada redução de taxas aduaneiras
Algumas taxas na importação de equipamentos e materiais 
destinados a projectos e obras públicas vão reduzir. Para 
o efeito, a Assembleia da República aprovou esta quinta-
feira, 1 de Dezembro, a proposta de lei da nova pauta 
aduaneira.

A redução ou, em alguns casos, isenção 
de taxas na importação de equipamentos 
e materiais para projectos e obras 
públicas, surge no âmbito das reformas 
económicas que o Executivo tem estado a 
implementar desde o anúncio, em Agosto, 
das medidas de aceleração económica.

Esta quinta-feira, a Assembleia da 
República, reunida em mais uma sessão 
de trabalho, apreciou e aprovou, na 
generalidade e por consenso, a proposta 
de lei que cria um novo texto da pauta 
aduaneira.

Das várias alterações, o documento 
apresenta:

– A revisão da fórmula de contagem 

das imposições aduaneiras, passando 
o Imposto sobre Consumos Específicos 
(ICE) a ser calculado mediante a aplicação 
da taxa prevista no respectivo Código, 
incidente apenas sobre o valor aduaneiro, 
de modo a reduzir a sobrecarga fiscal que 
se verifica actualmente, ao fazer incindir 
o ICE sobre o valor aduaneiro adicionado 
ao dos direitos aduaneiros, concretizando, 
assim, o Princípio da Justiça Tributária;

– A actualização da franquia dos 
viajantes, reduzindo os produtos do 
tabaco para 20 cigarros ou 10 charutos 
ou 250 gramas de tabaco, para fumar, 
acolhendo as recomendações da 
convenção quadro das Nações Unidas 
para o controlo do tabaco;

PARA OBRAS PÚBLICAS

– O aumento da quantidade de 
perfumes de 50 para 100 mililitros e 
elevando o valor de outros artigos de 

12 500, 00 Mt, para 20 000, 00 Mt, 
considerando que o valor actual vigora 
desde Janeiro de 2017.

O Governo fundamenta esta 
revisão, através da necessidade 
de “a nível interno, conceder 
incentivos a alguns sectores, 
com vista a impulsionar o 
desenvolvimento económico 
e social, destacando-se a 
introdução da tributação do 
excesso de franquia pela 
diferença do valor em relação 
ao direito em causa, à taxa 
única de direitos aduaneiros 
de 10%; a inclusão, na lista 
de mercadorias que podem 
beneficiar-se de isenção 
ou redução de direitos, dos 
equipamentos e materiais 
destinados a projectos e obras 
públicas, cujas imposições 
aduaneiras estejam a cargo do 
Governo”.

Introduz-se, ainda, 
Instruções Preliminares da 
Pauta Aduaneira, de um 
quadro indicativo das posições 
pautais cujas mercadorias 
estão sujeitas à sobretaxa 
e os quadros relativos ao 
desarmamento tarifário no 
âmbito dos acordos comerciais 
internacionais, uni e bilaterais.

Com estas medidas, o 
Governo quer reforçar o 
controlo da importação e 
exportação de certos produtos 
que representem perigosidade 
para a saúde humana.

Para as três bancadas 
parlamentares, o documento é 
importante para o país. Contudo, 
é necessário que o Executivo 
garanta a sua implementação 
e evite quaisquer situações de 
corrupção. O País

Introduz-se, ainda, Instruções 
Preliminares da Pauta Aduaneira, de 
um quadro indicativo das posições 
pautais cujas mercadorias estão 
sujeitas à sobretaxa e os quadros 
relativos ao desarmamento tarifário 
no âmbito dos acordos comerciais 
internacionais, uni e bilaterais.

“
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INSS

O posto de atendimento do Instituto Nacional de Segurança 
Social (INSS), no distrito de Marrupa, foi inaugurado 
recentemente, num acto dirigido pelo Secretário do Estado 
na Província de Niassa, Dinis Chambiuane Vilanculos.

Inaugurado posto de atendimento de Marrupa

Filhos de pensionistas recebem apoio em 
Marromeu

Um grupo de 107 filhos de pensionistas do Sistema de 
Segurança Social, residentes no distrito de Marromeu, 
beneficiou recentemente de um apoio em material escolar, 
no âmbito do Programa de Acção Sanitária e Social.

A infra-estrutura inaugurada, 
construída de raiz, está localizada 
no centro da vila e irá proporcionar 
atendimento condigno aos utentes 
do Sistema de Segurança Social, 
nomeadamente contribuintes, 
beneficiários e pensionistas.

 O edifício, cujas obras duraram 11 
meses, é o primeiro a ser inaugurado 
a nível da província do Niassa, 
conta com todas as condições 
exigidas para o tipo de empreitada, 
com vista à prestação de melhores 
serviços aos utentes do Sistema de 
Segurança Social ao nível daquela 
região do país.

  Para além do muro de vedação 

A entrega do apoio aos petizes foi feita 
pelo delegado distrital do Instituto Nacional 
de Segurança Social (INSS) de Marromeu, 
Rachide Abdala Ussumane, na presença 
de membros do governo distrital, parceiros 
sociais, representantes de pensionistas, 
bem como outros convidados de diferentes 
contextos a nível daquela região do centro 
do país.

  Intervindo no acto, a administradora do 
distrito de Marromeu, Henriqueta Firmino 
Custódio, congratulou-se com a iniciativa do 
INSS, de apoiar os filhos de pensionistas, 
tendo na ocasião destacado a importância 
de aderir ao Sistema de Segurança Social.

Aliás, o INSS tem apelado às entidades 
empregadoras no sentido de inscreverem 
os seus trabalhadores e de honrarem com 

INSS conta com mais um edifício de raiz

INSS reforça a construção de edifícios para melhor servir

INSS SOFALA

INSS NIASSA

Texto: Cortesia

Texto: Cortesia

eléctrica, o edifício conta com um 
portão automático, um sistema 
de vídeo vigilância e um gerador 
eléctrico independente. Conta com 
uma zona de atendimento público, 
dois sanitários para ambos os sexos 
e garagem para viaturas.

 Na mesma ocasião, o Secretário 
de Estado, na província do Niassa, 
ofereceu muletas e uma cesta 
básica a um pensionista por velhice.

 Ao nível da província do Niassa, 
está, neste momento, em construção 
o posto de atendimento do INSS de 
Mandimba.

  Com a inauguração das 
instalações do INSS de Marrupa, 
passam para três os postos de 
atendimento já inaugurados, sendo 
outros dois da KaTembe e KaNyaca, 
na Cidade de Maputo.

a canalização das contribuições, com vista 
a que estes usufruam dos benefícios que 
o Sistema oferece, tanto no presente como 
no futuro, como é o caso deste apoio de 
Marromeu.

  No âmbito das actividades previstas 
no Programa de Acção Sanitária e 
Social, o INSS tem sido parte da vida dos 
pensionistas, ajudando-os a minimizar as 
dificuldades que alguns deles enfrentam, 
em reconhecimento ao seu trabalho quando 
estiveram no activo e, por conseguinte, 
pela importância e o significado social das 
contribuições que canalizaram ao Sistema 
de Segurança Social.

  As iniciativas de reconhecimento e 
valorização dos donos do Sistema de 
Segurança Social, inseridas no Programa 
de Acção Sanitária e Social, têm como 
destinatários os beneficiários, pensionistas 
e os seus dependentes, na perspectiva de 
garantir a melhoria da sua qualidade de vida.
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NUMA LINHA DE GARRAFAS PLÁSTICAS DE POLIETILENO

DOSSIER DE MARCAS

Coca-Cola investe USD 14 milhões em
Nampula
Um investimento de USD 14 milhões numa nova linha 
de garrafas Plásticas de Polietileno Tereftalato (PET) por 
parte da Coca-Cola SABCO (Mocambique) SA (CCSM) 
subsidiária da Coca-Cola Beverages Africa (CCBA), na 
fábrica de Nampula contribuirá para a geração de empregos 
e desenvolvimento econômico na região e atenderá a 
preferência do consumidor por garrafas plásticas que são 
mais leves e fáceis de transportar do que as de vidro.

Antes da construção da nova fábrica, 
a região Norte contava com produtos 
fabricados na região Centro, a mais de 
1.000 km de distância. A fábrica da CCSM 
em Nampula produz agora cerca de 
14.400 garrafas PET de 200ml por hora, 
reduzindo assim,  os custos de transporte 
e as emissões de CO2.

"Acreditamos que com a instalação da 
nova linha haverá maior disponibilidade e 
diversidade de produtos para os nossos 
consumidores. Irá também eliminar 
os problemas logísticos básicos de 
transporte de produtos de outras fábricas 

para a fábrica de Nampula," disse o 
Director-Geral da Coca-Cola SABCO 
(Mocambique) SA, Duncan Wyness.

"Nosso investimento reflecte a visão da 
CCBA de refrescar a África todos os dias 
e torná-lo num continente melhor para 
todos. Vimos uma necessidade, e esta 
linha nos permitirá atender às preferências 
de nossos consumidores. Com 

a conclusão da expansão da linha, 
surgiu a necessidade de ampliar os nossos 
escritórios bem como um novo armazém 
para estocar os nossos produtos".

"Além de ampliar a cadeia de 
produção e distribuição na empresa, este 
investimento irá também gerar empregos 
na região, trazendo ganhos não só para a 
nossa organização, mas também para o 
País", explicou Wyness.

Prosseguiu: "Na CCBA, temos 

orgulho de ser líderes da indústria no 
desenvolvimento de formas cada vez 
mais sustentáveis   de fabricar, distribuir e 
vender nossos produtos. Usamos nossa 
liderança no sector para sermos  parte 
da solução para alcançar mudanças 
positivas no mundo e construir um futuro 
mais sustentável para nosso planeta".

"Nosso objectivo é criar mais 
oportunidades compartilhadas para os 
negócios e as comunidades que servimos 
em toda a cadeia de valor. A oportunidade 
é mais do que apenas dinheiro, trata-se 
de um futuro melhor para as pessoas e 
suas comunidades em todo o continente 
africano," referiu o Director-Geral da 
empresa de refrigerantes.

O evento de inauguração da Linha PET 
teve lugar na Fábrica CCSM de Nampula, 
contou com a presença de autoridades 
locais, parceiros, colaboradores e 
imprensa.

Na sua intervenção, o Governador de 
Nampula, Manuel Rodrigues, congratulou 
a CCSM pelo investimento e tecnologia 
adoptada,  é um gesto de confiança da 
CCSM no mercado moçambicano e 
particularmente na Província de Nampula, 
tendo destacado que a empresa contribui 
para empregabilidade e geração de renda 
através da sua extensa cadeia de valor.

“Acabamos de testemunhar que a 

Coca-Cola preocupa-se em produzir cada 
vez melhor, por isso que comprometemo-
nos como província em tudo fazer para 
manter um bom ambiente de negócios, já 
que Nampula é o epicentro industrial da 
Zona Norte do país.” Manuel Rodrigues. 

Já os colaboradores da Coca-
Cola Moçambique, Eufrásio Quembo, 
Representante do comité Sindical da 
Coca Cola, referiu que os colaboradores 
estão satisfeitos com a inauguração incide 
directamente na massa laboral daquela 
instituição, já que as vantagens do uso de 
garrafas PET facilitam no manuseamento 
desde a produção até a entrega dos 
produtos ao mercado. 

“Temos a certeza de que além de 
ajudar a preservar o meio ambiente, 
esta tecnologia não eliminará os postos 
de trabalho existentes e acreditamos 
em cada vez mais especialização 
dos membros da nossa equipa, o que 
converge com o nosso interesse como 
sindicato, o de garantir emprego seguro 
e com excelentes condições de trabalho.” 
Disse Quembo.

Na sua intervenção, o representante 
do Município de Nampula disse “O que 
nos faz celebrar, não é a capacidade de 
produzir refrigerantes em embalagens 
plásticas, mas sim, porque abrem uma 
linha de produção, novos escritórios, 
e armazém e não só, abrem mais uma 
janela de emprego na nossa autarquia 
oportunidade para empregabilidade no 
município.”

SOBRE A CCBA
A CCBA é o 8º maior parceiro de 

engarrafamento da Coca-Cola no mundo 
por receitas, e o maior do continente. É 
responsável por mais de 40% de todos 
os produtos da Coca-Cola vendidos na 
África, em volume. Com mais de 17.000 
funcionários na África, a CCBA serve mais 
de 600.000 clientes com uma série de 
marcas internacionais e locais. O grupo 
foi formado em Julho de 2016 após a bem 
sucedida combinação das operações 
de engarrafamento na África Austral e 
Oriental dos negócios de bebidas prontas 
a beber sem álcool da The Coca-Cola 
Company, SABMiller plc e Gutsche 
Family Investments. Os accionistas 
da CCBA são actualmente: The Coca-
Cola Company 66,5% e Gutsche Family 
Investments 33,5%. CCBA opera em 14 
países, incluindo os seus seis principais 
mercados da África do Sul, Quénia, 
Etiópia, Uganda, Moçambique e Namíbia, 
bem como Tanzânia, Botswana, Gana, 
Zâmbia, Ilhas Comores e Mayotte, 
Eswatini e Lesoto. Saiba mais em  https://
www.ccbagroup.com

Siga-nos no LinkedIn 

Texto: Quelto Janeiro
Fotos: Albino Mahumana
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O Chefe do Estado-Maior da Armada de Portugal, Henrique 
Gouveia e Melo afirmou esta terça-feira, 29 de Novembro, 
em Maputo, que o desenvolvimento económico de 
Moçambique está ligado à navegação marítima, mas, para 
tal, a fonte defende um investimento na cabotagem.

“Desenvolvimento de Moçambique está
ancorado ao mar”

“O desenvolvimento económico 
de Moçambique estará assim, e na 
minha visão, intrinsecamente ligado 
às actividades marítimas, neste caso 
concreto, aos portos e caminhos-de-
ferro que são os pontos de ligação 
do transporte marítimo, assim 
como os pontos de cabotagem, 
que correspondem a uma parte do 
transporte de carga manuseada nos 
portos moçambicanos”, explicou 
Henrique Gouveia e Melo.

Falando durante a 3.ª Conferência 
da Economia do Mar, Gouveia 

e Melo disse também que a 
navegação marítima pode constituir 
um elemento catalisador para uma 
nova economia.

Mas, entretanto, o interveniente, 
avançou que a localização 
geográfica de Moçambique e a 
sua extensa costa colocam o País 
vulnerável às invasões externas e 
às mudanças climáticas.

“Torna-se necessário, na minha 
opinião mais uma vez, reforçar a 
presença naval efectiva na costa, 
a monitorização de movimentos 
costeiros suspeitos e a capacidade 
de garantir eficazmente o apoio 
logístico. Além disso, Moçambique 

Chissano vincou importância dos ecossistemas (TVM)

Henrique Gouveia e Melo (Jornal de Negócios)

DIZ HENRIQUE GOUVEIA E MELO

é, historicamente, o país da África Austral mais afectado por desastres 
naturais, dos quais se 
destacam as secas, os 
ciclones e as cheias”, 
sugeriu o Chefe do 
Estado-Maior da Armada 
de Portugal.

Por seu turno, o antigo 
Presidente da República, 
Joaquim Chissano, 
alertou que o gás natural 
não é o único caminho 
para o desenvolvimento 
do País, defendendo 
a necessidade de 
se investir noutras 
actividades ligadas ao 
mar.

“O desafio é fazer com 
que esta indústria do 
turismo, que compreende 
terra e mar no nosso 
país, fauna bravia e 
fauna marítima, seja 
também parte das 
prioridades e isso exige 
a preservação dos 
ecossistemas”, apontou 
Joaquim Chissano. 
Diário Económico

NACIONAL
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O valor médio dos combustíveis à venda, em Cabo Verde, 
desceu 7% esta semana, mas ainda permanece quase 
28% acima dos preços praticados há um ano, segundo a 
Agência Reguladora Multissectorial da Economia (ARME).

Combustíveis 7% mais baratos

Segundo o jornal Economia ao Minuto, 
a ARME refere, em comunicado, que 
a actualização dos preços máximos 
dos combustíveis em Cabo Verde, para 
Dezembro, voltou a levar em conta a 
introdução de alterações à legislação, 
nomeadamente sobre a importação, 
depois de em Abril, Maio e Junho o 
Governo ter suspendido o mecanismo de 
fixação de preços, face à crise económica 
provocada pela guerra na Ucrânia.

Esta descida média no preço dos 
combustíveis segue-se ao aumento 
de 2,7% em Novembro e descidas 
consecutivas em Agosto, Setembro e 
Outubro.

A actualização dos preços dos 
combustíveis volta a incorporar alterações 
às taxas de Direitos de Importação (DI) e 
de Imposto sobre o Consumo Especial 
(ICE), aplicadas desde o mês de Agosto 
e em vigor até 31 de Dezembro. Implica 
a redução da taxa de DI sobre a gasolina 
de 20% para 10%, e sobre o Fuel 180 e 
380 de 5% para 0%, além de reduzir a 
taxa de ICE sobre o gasóleo e a gasolina, 
mudando de 10% para a específica de 
seis escudos (cinco cêntimos de euro) 
por litro, recorda a ARME.

De acordo com a nova tabela de 
preços máximos, que vai vigorar até 31 
de Dezembro, o litro de gasóleo normal 

Posto de abastecimento de combustível

EM CABO VERDE

passou a ser vendido, em Cabo Verde, 
a 157,10 escudos (1,40 euros), uma 
descida de 9,97%, o de gasolina a 143,90 
escudos (1,28 euros), menos 0,62%, o de 
petróleo a 167,40 escudos (1,50 euros), 
menos 4,23%, e o de gasóleo marinha 
a 124,50 escudos (1,11 euros), menos 
10,75%.

O gasóleo para electricidade – as 
centrais a combustíveis fósseis garantem 
quase 80% da electricidade produzida 
no arquipélago – desceu 10,46%, para 
148,10 (1,32 euros) por litro, enquanto o 
gás butano passa a ser vendido entre os 
449 escudos e os 8.672 escudos (4,02 a 
77,5 euros), para as garrafas de três a 55 
quilogramas, menos 4,19%.

"Tudo somado, corresponde a um 
decréscimo médio dos preços dos 
combustíveis de 7,04%", refere a ARME.

Quando comparado com o período 
homólogo de Dezembro de 2021, 
a variação média dos preços dos 

combustíveis "corresponde a um aumento 
de 27,78% e, relativamente à variação 
média ao longo do ano em curso, 
corresponde a um acréscimo de 0,82%", 
acrescenta o regulador.

O primeiro-ministro de Cabo Verde 
estimou, no final de Julho, em 8.000 
milhões de escudos (71,8 milhões de 
euros) o investimento do Estado para 
estabilizar os preços de bens essenciais 
e energia, sem o qual a inflação 
ultrapassaria os 11% este ano.

"Sem as medidas de estabilização de 
preços, a inflação poderia situar-se, este 
ano, em 11,3%, bem acima dos 7,9% 
estimados. Medidas de estabilização 
de preços têm amenizado os impactos 
sobre os consumidores, as organizações 
e as empresas", afirmou Ulisses Correia 
e Silva, na Assembleia Nacional, na 
abertura do debate anual sobre o estado 
da Nação, aludindo às consequências da 
crise inflacionista que afecta o país após 

a guerra na Ucrânia.
Nos combustíveis, sublinhou, 

"sem as medidas tomadas 
pelo Governo", desde Abril, os 
aumentos médios "poderiam ter-
se situado entre os 18 e os 21%", 
acrescentando que "por causa das 
medidas, ficaram entre os 2,6 e os 
4,1%. Evitámos consequências 
gravosas para as pessoas e as 
empresas".

"Mais de cinco milhões 
de contos [5.000 milhões de 
escudos, 44,8 milhões de euros] 
até Dezembro deste ano será 
o investimento necessário para 
o Governo fazer face à crise 
inflacionista na energia, estabilizar 
os preços dos combustíveis e da 
electricidade, de forma a impedir 
que os valores atinjam níveis 
catastróficos para as famílias e as 
empresas", sublinhou.

O arquipélago enfrenta uma 
profunda crise económica e 
financeira, decorrente da forte 
quebra na procura turística - sector 
que garante 25% do Produto 
Interno Bruto (PIB) do arquipélago 
- desde Março de 2020, 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 a previsão de crescimento 
de 6% para 4%, que entretanto 
voltou a rever, agora em alta, para 
8%.

INTERNACIONAL
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A produção mundial de petróleo vai subir, em 2045, para 
110 milhões de barris por dia, contra os actuais 97 milhões 
produzidos em 2021, o que vai fazer com que o sector da 
indústria petrolífera adicione, em cada ano, uma média de 
2,7 milhões de barris, disse o secretário-geral da OPEP.

Produção de petróleo atinge 110 milhões de 
barris/dia

Segundo o Jornal de Angola, 
Haitham Al Ghais discursou, há 
dias, em Luanda, na abertura da 3ª 
edição da Conferência Internacional 
e Exposição de Petróleo e Gás de 
Angola "AOG 2022", que decorreu 
sob o lema "Promover uma Indústria 
de Petróleo e Gás Inclusiva, Atraente 
e Inovadora em Angola”.

O secretário-geral da OPEP 
referiu que a projecção do aumento 
da produção de petróleo deve-
se à estimativa do crescimento da 

população mundial, para 1,6 bilhão de 
habitantes, entre 2022 e 2045.

Segundo o responsável, devido às 
projecções do aumento da produção 
de petróleo e do crescimento da 
população, o consumo de energia 
primária vai aumentar para 23 por 
cento durante o mesmo período.

"Tendo em atenção essas 
tendências, é imperativo, não apenas 
para Angola, ou para esta região 
de África, que este país alcance o 
seu potencial máximo ao longo dos 

Haitham Al Ghais, secretário da OPEP

PERSPECTIVAS PARA 2045

próximos anos. Aliás, nos últimos 
cinco anos, o Governo de Angola 
implementou uma série de reformas 
no sector petrolífero que vão servir 

para atrair mais investimentos de 
produção e refinação”, disse.

Mais cooperação
O ministro dos Recursos Minerais, 

Petróleo e Gás, Diamantino Pedro 
Azevedo, reiterou que o Executivo 
angolano está comprometido 
em continuar a cooperar com os 
parceiros da indústria petrolífera, 
das organizações internacionais e 
regionais, como a OPEP e APPO, com 
o objectivo de garantir a estabilidade 
do mercado petrolífero.

"O Governo de Angola continua 
empenhado na implementação de 
medidas tendentes a melhorar a 
competitividade do país em termos 
de atracção de investimentos. Neste 
sentido, o Executivo vai continuar a 
envidar esforços para que a indústria 
petrolífera angolana continue a 
proporcionar os melhores benefícios 
para a população angolana, e, ao 
mesmo tempo, garantir o retorno para 
os investidores”, referiu.

 
Memorando assinado

Na abertura da 3ª edição da 
Conferência Internacional e Exposição 
de Petróleo e Gás-Angola 2022, 
foram rubricados dois Memorandos 
de Entendimento. O primeiro foi entre 
a Agência Nacional de Petróleo e 
Gás de Angola e a da Serra Leoa. 
O segundo entre os Ministérios dos 
Recursos Minerais, Petróleo e Gás 
de Angola e da Namíbia. O objectivo 
dos dois acordos é fortalecer a 
cooperação e a troca de experiência 
no sector petrolífero.

O secretário-geral da OPEP referiu 
que a projecção do aumento da 
produção de petróleo deve-se 
à estimativa do crescimento da 
população mundial, para 1,6 bilhão 
de habitantes, entre 2022 e 2045.
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A Consultora Check Point Research disse há dias 
que, entre os ficheiros roubados ao WhatsApp, num 
ataque, há mais de 2,2 milhões de registos portugueses 
"disponíveis para venda", referiu, num comunicado.

Ataque ao WhatsApp afecta milhares de 
portugueses

Segundo o jornal Diário de Notícias, a 
empresa, especializada em cibersegurança 
a nível mundial, "analisou os ficheiros 
relacionados com os dados de utilizadores 
do WhatsApp que se encontram à venda 
na Darknet, e revelou que a fuga contém 
360 milhões de números de telefone de 
utilizadores do WhatsApp de 108 países".

De acordo com a consultora, "em Portugal, 
mais de dois milhões e duzentos mil registos 
foram afectados", sendo que "nos últimos 
quatro dias, os ficheiros, que incluem códigos 
de marcação internacional, foram postos à 
venda pela primeira vez, e estão agora a ser 
distribuídos livremente entre os 'hackers'".

De acordo com a Check Point Research, 
"embora a informação à venda sejam 
apenas números de telefone activos e não 
o conteúdo de quaisquer mensagens em si, 

esta é uma violação em grande escala de 
uma aplicação móvel utilizada por milhões 
de pessoas em todo o mundo", alertando 
que "uma consequência imediata da 
violação é o potencial de esses números 
serem utilizados como parte de ataques de 
'phishing' personalizados através da própria 
aplicação".

"Apelamos a todos os utilizadores do 
WhatsApp para que sejam extra vigilantes 
em relação às mensagens que recebem e 
pratiquem extremo cuidado quando se trata 
de clicar em quaisquer ligações e mensagens 
partilhadas na aplicação", sublinhou.

De acordo com a consultora, "uma 
vez que os cibercriminosos têm acesso 
aos números de telefone que depois 
são vendidos, ataques como 'vishing' ou 
'smshing' são susceptíveis de se seguir", 

WhatsApp

explicando que o 'vishing' "é uma forma de 
ataque de engenharia social em que uma 
vítima é enganada a dar informações por 

telefone, enquanto o 'smshing' é conduzido 
através de SMS.".

"Com milhões de registos disponíveis para 
comprar, é altamente provável que estes tipos 
de ataques aumentem", referiu, indicando 
que "é também possível que os 'hackers' 
possam aceder a outros serviços 'online' 
utilizando o número de telefone, o que pode 
ter consequências mais prejudiciais".

Algumas recomendações de segurança
A Check Point Research adiantou ainda 

que "encontrou um aumento nos ataques de 
'phishing' por volta da época de férias, com 
um aumento de 17% nos e-mails maliciosos 
durante a Black Friday e a Cyber Monday".

Após a fuga de dados do WhatsApp, e 
dada a época do ano, a consultora deixou 
algumas recomendações de segurança.

"Certifique-se de que o remetente é 
de confiança", referiu, aconselhando os 
consumidores a "nunca clicar em ligações 
de remetentes desconhecidos", sendo 
que "se não tiver o número atribuído a um 
contacto conhecido e não conseguir verificar 
a sua identidade, bloquear imediatamente o 
número".

A Check Point Research indicou ainda 
que "se a ligação dentro de uma mensagem 
WhatsApp aparecer para se ligar a um serviço 
legítimo que deseja utilizar", o consumidor 
deve ir "directamente para o website da 
empresa para procurar os produtos e efectuar 
transacções".

"Não clique em quaisquer ligações 
suspeitas", apelou, salientando que, "se 
o URL na mensagem parecer suspeito, é 
provável que o seja" e pedindo para não 
encaminhar "essa mensagem para evitar a 
divulgação de ligações maliciosas a amigos 
e familiares".

INTERNACIONAL

"Apelamos a todos os utilizadores 
do WhatsApp para que sejam 
extra vigilantes em relação 
às mensagens que recebem e 
pratiquem o extremo cuidado 
quando se trata de clicar em 
quaisquer ligações e mensagens 
partilhadas na aplicação"

“
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Quando o presidente da Rússia, Vladimir Putin, fechou 
as torneiras de gás para a Europa, a Alemanha temeu um 
inverno atormentado por apagões mais do que qualquer 
outro país. Mas as autoridades alemães foram rápidas 
em garantir suprimentos alternativos, cientes de que a 
forte dependência do gás russo havia deixado o motor 
económico da Europa consideravelmente exposto.

Alemanha já não depende do gás russo

Hoje, poucos meses depois, as luzes 
brilham nos mercados de Natal e nota-
se um tímido optimismo em meio ao ar 
temperado com Glühwein (vinho quente). 
A estratégia que a Alemanha montou às 
pressas para sobreviver sem o gás russo 
parece estar funcionando, pelo menos por 
enquanto.

  "A segurança energética para este 
inverno está garantida", disse o chanceler 
social-democrata Olaf Scholz no 
Parlamento.

 
Buscando outros fornecedores

As jazidas de gás do país são 
preenchidas, em parte, por uma frenética 

— e cara — operação de compra nos 
mercados mundiais de hidrocarbonetos. Da 
mesma forma, na costa varrida pelo vento 
do Mar do Norte da Alemanha, engenheiros 
acabam de construir, em tempo recorde, o 
seu primeiro terminal de importação de gás 
natural liquefeito (GNL).

O GNL é o gás natural resfriado na forma 
líquida para reduzir o seu volume e facilitar 
o seu transporte. E volta a tornar-se gás ao 
chegar ao seu destino.

  Na Alemanha, esse tipo de projecto 
costuma levar anos, devido à excessiva 
burocracia. No entanto, as autoridades 
eliminaram entraves para que a obra 
fosse concluída em menos de 200 dias. A 

 fonte de gás

GUERRA NA UCRÂNIA

parte mais importante do terminal, uma 
"unidade flutuante de armazenamento 
e regaseificação" (FSRU), ainda não foi 
garantida. O FSRU, que é essencialmente 
um navio especializado no qual o GNL é 
convertido de volta ao estado gasoso, será 
alugado por US $207.259 por dia.

  Dentro de algumas semanas, 
petroleiros de países como Estados 
Unidos, Noruega ou Emirados Árabes 
Unidos poderão começar a entregar as 
suas cargas no porto de Wilhelmshaven. A 
operadora do terminal, a Uniper, que agora 
é controlada quase inteiramente pelo 
governo alemão, recusou-se a divulgar os 
seus fornecedores, mas reforçou que os 
contratos já estão em vigor. Berlim planeia 
construir outros 5 terminais de GNL. A 
maioria deve ser concluída no próximo 
ano.

 
 Uma corrida contra o tempo

A poderosa indústria alemã prendeu a 
respiração enquanto o governo executava 
a sua arriscada estratégia.

"Se não temos gás, temos que fechar 
o forno", diz Ernst Buchow, dono de uma 

olaria a meia hora de Wilhelmshaven, à 
BBC.

Os tijolos que produz devem ser 
queimados em um forno gigante a 
temperaturas de até 1.200 graus Celsius. 
Num futuro próximo, o empresário espera 
poder mudar para o hidrogênio verde, mas, 
neste momento, ainda está totalmente 
dependente do gás.

"Não é apenas culpa dos políticos. A 
indústria queria os contratos de gás russo", 
acrescenta.

Há apenas um ano, os acordos com 
Moscovo forneciam à Alemanha 60% do 
gás consumido, grande parte por meio do 
gasoduto Nordstream.

Apesar da significativa oposição política 
e cidadã, o governo esperava colocar em 
operação o controverso Nordstream 2, que 
teria dobrado a quantidade de gás russo 
que chegava à Europa via Alemanha. No 
entanto, a invasão da Ucrânia enterrou 
esses desejos.

A agência federal de rede de energia 
diz que hoje a Alemanha administra Asem 
combustível russo.

Mas, para evitar desabastecimento 
durante o inverno, os especialistas 
dizem que os terminais de GNL devem 
entrar em operação no início do 
próximo ano e que o consumo de gás 
deve ser reduzido em 20%. Chegar até 
aqui pode ser considerado uma grande 
conquista nacional, mas não veio de 
graça.

Outro lado
A Alemanha, um peso pesado 

da economia mundial, muitas vezes 
consegue o que quer. Mas o seu novo 
apetite por GNL está intensificando a 
demanda global. E isso pode colocar 
países mais pobres, como Bangladesh 
e Paquistão, em uma posição 
vulnerável.

"Existem muitos países, 
especialmente economias emergentes, 
que estão fora do mercado e não podem 
mais se abastecer com o GNL de que 
precisam, porque têm menos poder 
aquisitivo do que a Alemanha", diz o 
professor Andreas Goldthau, da Escola 
Willy Brandt de Relações Públicas na 
Universidade de Erfurt, na Alemanha.

Goldthau alerta que isso coloca 
essas nações em maior risco de 
sofrer apagões ou ter que recorrer a 
energias "mais sujas", como o carvão, 
justamente para evitar esse cenário. E 
os planos da Alemanha para completar 
a sua transição para um modelo verde? 
Afinal, o GNL é um combustível fóssil.

Todos os envolvidos no projeto 
Wilhelmshaven insistem que o GNL é 
um combustível de "transição". A Uniper 
prometeu construir uma infraestrutura 
para lidar com hidrogênio verde junto 
com o terminal de GNL.


