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ANTI-RAPTO

Ala terrorista detida em Pemba
AS autoridades policiais, em Pemba,
Cabo Delgado, acabam de anunciar
a detenção de 15 indivíduos de fazer
parte do extremismo violento, na pro-
víncia.

De acordo com a notícia, veicu-
lada esta segunda-feira (05) pelo notí-
ciasonline, os jovens foram surpre-
endidos numa residência localizada
no bairro Cariacó, em Pemba, numa
altura que se debruçavam sobre o es-
tudo do Alcorão.

Com eles, foram apreendidos uni-
formes militares, livros e demais ma-
teriais associados a uma eventual
participação do grupo em ensaios an-
tes da entrada em actividade extre-
mista.

Trata-se de uma informação não
confirmada, muito menos sujeita a
contraditório, valendo que o jornal No-
tícias é o maior diário nacional, em
termos de experiência de vida e de
circulação.

Isto acontece numa altura que o
Presidente Filipe Nyusi, desta feita
na sua qualidade de Comandante-
Chefe das Forças de Defesa e Segu-
rança, renovou a necessidade de as
forças governamentais estarem aten-
tas a um eventual novo modelo de
actuação dos extremistas, na se-
quência da derrocada que, refere Ny-
usi, têm estado a sofrer no campo
operacional.

Adicionalmente, o Presidente re-
itera que a imigração clandestina tem
sido, nos últimos meses, das mane-
iras de o extremismo violento, em Ca-
bo Delgado, encontrou para reforçar
as suas fileiras.

Não passa muito tempo que o
chefe de Estado transmitiu a mensa-
gem de os recrutamentos não estão
unicamente centrados nas províncias
limítrofes de Cabo Delgado, devendo,
por isso, haver uma maior atenção,
sobretudo por parte das comunida-
des, rurais e urbanas.

Mocímboa da Praia ganha nova vi-

da, depois de anos sob alçada
extremista e da lenta recupera-
ção das infraestruturas públicas.

Filipe Nyusi congratula o movi-
mento de regresso às aldeia do
distrito, mas alerta para a neces-
sidade de ser acompanhado pela
assistência humanitária, aquí, o
Presidente virando-se especifica-
mente para as agremiações naci-
onais e internacionais que têm
estado por detrás destes proces-
sos de inserção.

Os detractores contrapõem as
ideias do executivo moçambicano
e dizem que, se por um lado os
deslocados tendem a regressar
às suas aldeias, por outro, em
sentido inverso, os centros de
ressentamento recebem novos
inquilinos, também estes fugidos
da guerra.

Ademais, os que retornam en-
contram as aldeias desprovidas
do mais elementar para a sobre-
vivência do sere humano, talvez
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FAlta consenso entre o Governo e os médicos, pela Associação Médica
de Moçambique (AMM), que levou, segunda-feira (05), à greve nacional,
válida por 21 dias, período durante o qual, serviços mínimos garantidos.

Na reacção, Armindo Tiago, Ministro da Saúde, confessa ter tentado
travar a greve, por meio da negociação que compreendeu quatro fases,
ainda assim, os médicos firmes nas suas exigências, acabando por
avançar para a paralisação.

É importante referir que as queixas dos médicos não se circunscre-
vem, em exclusivo, à problemática da tsu. Muito antes, os médicos já
reclamavam um rol daquilo que consideram serem os seus direitos, en-
tretanto sistematicamente adiada a
sua satisfação.

Em regra, aos meninos mal com-
portados dá-se castigo, mas, no caso
em concreto, quem deveria distribuir
os correctivos pelos médicos é o
alvo da classe.

O Governo não deve eximir-se. A
menos que venha daí um pai nosso
e uma avé maria para assumir as ré-
dias do problema. sr

por aquí se percebe o apelo público
do Presidente Filipe Nyusi, no senti-
do de mais dinâmica na disponibili-
zação da assistência humanitária
àquelas pessoas absolutamente ca-
renciadas.

O optimismo do Presidente Ny-
usi relativamente à guerra extremis-
ta, de verdadeira ascenção militar no
campo de batalha, com as forças
governamentais, da SAMIM e do
Ruanda responsáveis pelo virar de
página muitas vezes anunciada.

O Ruanda está em vias de mais
efectivos militares e alargamento da
área de actuação, até ao momento
circunscrito entre Mocímboa da Pra-
ia e Palma, precisamente os distri-
tos que Nyusi afirma haver “vida a
pulsar”.

A resposta ruandesa surge na
mesma altura que a União Europeia
anunciou o desembolso de 20 mi-
lhões de euros, para Paul Kagame,
mercê do persistente ‘tá pidir’ de Fili-
pe Nyusi a Bruxelas. redacção
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AO quinto dia do mês da qua-
dra festiva, notável a ausência
da criatividade por parte dos
agentes económicos, em
Maputo e na Matola, dos prin-
cipais centros comerciais
moçambicanos.

Em linha, prateleiras dos
supermercados às moscas e
os tradicionais queixumes
detidos pelos agentes formais
e informais, desta feita ca-
restia de vida motivada pelas
condições precárias de aces-
so ao dinheiro.

Com efeito, na semana
passada, a taxa de juros de
referência (Prime Rate) foi
agravada de 22,5% para
22,6% face a novembro,
situação que condiciona so-
bremaneira o acesso ao din-
heiro, enfim, ao financiamen-
to, daí o contragosto dos
agentes económicos com
quem falámos, durante o péri-
plo realizado a propósito.

O vendedor diz-se agasta-
do pela fraqueza da clientela,
desse modo comprometendo
inclusive os salários que,
diga-se, nunca esteve em ca-
usa o seu pagamento.

Aliado a isso, a elevada fo-
lha de impostos que a classe
empresarial comercial está
obrigada.

Sentimento similar no seio
dos consumidores finais, que
se dizem sem dinheiro para
a alta de preços, por isso,
neste ano os presentes alusi-
vos ao Natal só para uns po-
ucos cidadãos, cabendo aos
demais um simples abraço
no momento.

O Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI), não passa
muito tempo, congratula as
autoridades moçambicanas
por as suas iniciativas de con-
tenção da inflação serem sa-
lutares, evitando males mai-
ores.

Animado, ou talvez não,

Alta carestia condiciona quadra festiva
pelos aplaúsos do Fundo, a
Associação Moçambicana
de Bancos (AMB), em combi-
nação com o Banco de Mo-
çambique (BM) actualizou em
alta ligeira o Prime Rate refe-
rente a dezembro.

Os nossos interlocutores
lembram que dezembro tem
sido de correrias às compras,
inclusive desafiando os espe-
culadores, mas receam que
este dezembro as experiên-
cias do passado vingue, dada
a anormalidade do período
em que vivemos, em Moçam-
bique.

Durante a passeata por al-
gumas artérias e hipermerca-
dos da Cidade de Maputo, são
francamente poucos os sinais
de que já estámos em de-
zembro, o tradicional mês
das festividades – Natal e fim
de ano.

As monstras não cobertas
da habitual criatividade, por
estas alturas. Duas pessoas
com quem falámos sobre o
assunto, a resposta de que a
época é crítica, que ninguém
está para gastar o que não
tem.

Nos últimos meses gerou-
-se muita expectativa envolto
da nova tabela salarial única
(tsu), mas foram goradas pelo
modo como o governo abor-
dou o assunto, desde o princí-
pio.

De contrário, dizem os in-
terlocutores do ET, o mer-
cado não estaria como está,
dado o efectivo dos servidores
públicos distribuídos pelo
país, ao todo 3.550 milhões.

O salário de um funcioná-
rio e agente do Estado é colo-
cado no mercado financeiro
das mais variadas maneiras,
que acaba por beneficiar
aquela família carenciada,
que sobrevive de biscates (tra-
balhos ocasiões).

O elemento de uma des-

sas famílias carenciadas, diz
que nem sequer pensa nas
festividades do Natal e fim do

ano, por “se tratar de datas
normais iguais a outras”, sub-
linha esta fonte. x

A LAM – Linhas Aéreas de Moçambique comunica que os
voos de Maputo para Nampula, Nacala, Quelimane e Joanesbur-
go foram realizados no período da manhã, no horário. Esta
parte da operação foi realizada com aeronaves Embraer 145 e
Bombardier CRJ.
O constrangimento de operação registou-se para outros
destinos cuja reprogramação já foi feita, conforme se segue:
Voo TM 126, Maputo – Inhambane – Vilankulo, com partida às
14:00 horas. Voo TM 106/7, Maputo – Beira  - Maputo, com
partida às 15:25 horas. Voo TM 312/3, Maputo – Pemba –
Maputo, com partida às 15:50 horas. Voo TM 100/1, Maputo –
Beira – Maputo, com partida às 19:00 horas. Voo TM 130/1,
Maputo – Tete – Maputo, com partida às 17:30 horas. Voo TM
110/1, Maputo – Chimoio – Maputo, com partida às 19:10 horas.
Voo TM 104/5, Maputo – Beira – Maputo, com partida às 23:50
horas. Voo TM136/7, Maputo – Tete – Maputo, com partida às
21:50 horas. Voo TM 1056/7, Maputo – Beira – Nampula – Ma-
puto, com partida às 22:30 horas.
A LAM está a assegurar o transporte dos passageiros afecta-
dos ontem, sem registar o cancelamento de voos. x

PEse o início da leitura da sentença próxima da hora previ-
amente combinada entre o juíz e os demais sujeitos proces-
suais, certo é que o prazo inicialmente marcado para o término
foi quebrado.

Ainda que, ontem e anteontem, as sessões tenham sido
interrompidas devido ao ‘apagão’ de energia eléctrica, a verdade
é que está-se diante de um exercício de leitura desgante.

De quando em vez, Efigénio Baptista faz comentários, com
o intuito de esclarecer as pessoas sobre determinadas matérias
ligadas ao assunto.

Ontem, Baptista teceu duras críticas ao legislador que, no
entender do juíz, promover lacunas na lei e recomenda a ime-
diata rectificação, isso mesmo explicado ao pormenor.

A defesa, no entanto, sugere que as referidas lacunas po-
dem ser contornadas, pois o juíz dispõe de todos os instru-
mentos para o efeito. Em causa a aplicação das molduras pe-
nas (mais pormenores na edição de amanhã).

Entretanto, Ângela Leão, Ndambi Guebuza, Bruno Langa,
Sesínio Mutota e Teófilo Nhangumele, são os réus que se se-
guem, esta manhã.

O juíz deverá seguir a seguinte ordem: qualificação jurídica
da sentença, medidas das penas, agravamentos e atenuantes,
pedido cível e tomada de decisão sobre os bens dos réus
apreendidos. x

Sentença faltam
215 folhas de leitura

LAM reprogramação
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Agenda salvador raimundo

EStá em vista o período de
graça no arrendamento de
imóveis para fins comerciais,
industriais e de prestação de
serviços, especificamente
nas zonas rurais, até então
coberto pelo artigo 9 do Códi-
go do Imposto sobre o Valor
Acrescentado (IVA).

É que, na semana passa-
da, após as tradicionais fric-
ções, os deputados da As-
sembleia da República, Freli-
mo à maior,  aprovaram
emendas de revisão do artigo.

Significa, por outro lado,
que a supressão da isenção
abrange unicamente opera-
ções sujeitas ao imposto de
selo no seguro e resseguro,
ainda prestações de serviços
conexas, realizadas por corre-
tores e demais mediadores
de seguros.

Ainda no artigo 9 em ca-
usa, eliminadas as isenções
do IVA nas prestações de ser-
viços médicos e sanitários e
nas operações a elas estrita-
mente conexas, sob alçada
dos estabelecimentos hospi-
talares e clínicas privadas.

Aquí, fica claro de que as
clínicas privadas, para além
das custas já de sí gravosas
aos utentes, garantidamente,
com a entrada em vigor desta
norma, nos próximos tempos,
as despesas de atendimento
em hospitais privados, irão
atingir altos patamares. Só
para uns poucos, diga-se.

A mesma emenda deter-
mina que deixa de vigorar a
isenção do IVA na prestação
de serviços que têm como ob-
jecto, a formação profissional,
ainda no caso das transmis-
sões de bens e prestação de
serviços conexos, como o for-
necimento de alojamento, ali-
mentação e material didácti-
vo.

Neste particular, Ernesto
Max Tonela, Ministro da Eco-

nomia e Finanças que esteve
no Parlamento para defender
o projecto do Governo, clarifi-
cou que a isenção em causa
incide somente sobre opera-
ções bancárias e financeiras
“sujeitas ao imposto de selo”.

Com sabor a caricato,
com a emenda da semana
passada ao artigo 9 do Códi-
go do IVA observância do limi-
te da isenção na transmissão
de bicicletas comuns até qua-
tro velocidades, serviço de re-
moção de lixo, por entidades
públicas ou por estas contra-
tadas.

MIL milhões de dólares ameri-
canos separam os valores re-
lativos às exportações de
bens e serviços entre este e
o próximo ano, à maior para
2023.

Neste ano a previsão é de
um encaixe de oito mil mi-
lhões de dólares americanos,
contra a previsão estimada
em nove mil milhões, no virar
da esquina.

O Governo, autor destas
estimativas francamente opti-
mista, sustenta tal incremen-
to das receitas com o estímu-
lo essencialmente na venda
do Gás Natural Liquefeito (LN-
G), via Projecto do Coral Sul,
ainda recentemente iniciado.

Atendendo ao efeito cola-
teral do efeito exportações, o
Governo projecta que a eco-
nomia nacional, no ano que
aí vem, para a redução abrup-
ta do défice da balança de
transacções correntes, fruta
da melhoria do saldo da conta
de bens.

A Assembleia da Repúbli-
ca, Parlamento Nacional, já
tem em mãos a proposta do
Plano Económico e Social
(PES) de 2023.

É justamente este docu-
mento que, a dado momento,
aponta para o sector de produ-
tos pesqueiros e da aquacul-
tura, manancial de requisitos

das exportações, em 2023,
por meio de uma comerciali-
zação além-fronteiras estima-
da de 13.760 toneladas, ou
seja, crescimento de 24% fa-
ce às projecções de 2022.

A fonte avisa, porém, que
a eventual ascensão das ex-
portações do pescado naci-
onal será consequência da
combinação de factores, entre
eles, as condições decreta-
das pelos mercados globais
e aumento da procura de li-
cenciamento das unidades
produtivas.

Em termos monetários, a
proposta de lei do PES’23
mostra-se expectante que o
sector pesqueiro arrecade 73
milhões de dólares america-
nos em receitas de exporta-
ção.

HÁ mais população bovina
que humana, em Magude,
Província de Maputo. Os da-
dos actualizados das autori-
dades: 63 mil pessoas e 102
mil unidades de gado bovino.

Até a população caprina
supera os humanos, com os
seus 65 mil cabritos, em ba-
ixo crescimento os suínos (13
mil).

Em matéria de carne fres-
ca produzida de janeiro a se-
tembro, houve mais duas mil
toneladas que no idêntico pe-
ríodo de 2021, ainda assim,
um incremento de 7%.

Em termos numéricos te-
mos que nos primeiros nove
meses do ano, foram produzi-
das, em Magude, 1.672 tone-
ladas de carne bovina, 8% a
mais; 300 toneladas de fran-
go, 19 de carne caprina e sete
de carne ovina.

Os números inspiram epi-
sódio ocorrido há anos, quan-
do Luísa Diogo era Ministra
do Plano e Finanças.

Em determinado momen-
to, na véspera da quadra festi-
va, as autoridades nacionais
decretaram uma doença con-

tagiosa aos humanos a partir
do gado bovino, o que levou
à proibição no abate do mes-
mo, comercialização e con-
sumo da carne saído daquele
tipo de animais.

No meio do sururu, as au-
toridades justificaram que es-
se défice seria colmatado por
carne bovina importada, no-
meadamente do actual
eSwatine e da África do Sul.

Coincidência ou não, por
essas alturas, na Cidade de
Maputo foi criada uma firma
especializada na importação
e comercialização de carne
bovina tendo, para isso, con-
seguido financiamento do
Estado.

As remessas de carne vi-
eram do Médio Oriente, mais
concretamente, do Dubai, na
época nome raro na boca dos
moçambicanos. Foi desse
modo que as pessoas, sobre-
tudas as que residem na Ci-
dade de Maputo e Cidade da
Matola, passaram a quadra
festiva consumindo carne bo-
vina trazida do Dubai.

À firma moçambicana,
eventualmente criada de pé-
-para-mão ganhou uma desi-
gnação inspirada na carne,
assim, consta, ‘Nhama’.

Ainda que a provável pro-
prietária da ‘Nhama’ tenha
nascido algures em Tete, tro-
uxe à tona os dotes de criati-
vidade, adaptado a empresa
com o idioma pronunciado
em Maputo: ‘Nhama’, carne.

Mais tarde, já nos nossos
tempos, constou a ‘Nhama’
estava na lista de empresas
que devem ao Estado mo-
çambicano, isso mesmo alis-
tada nos relatórios do Tribu-
nal Administrativo. Nos tem-
pos em que os devedores do
Estado eram copiosamente
publicitados em tais relató-
rios.

Hoje isso já não aconte-
ce, em nome de um irritante
proteccionismo à solta. sr
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ABsa apresenta a 6 edição
do seu relatório intitulado
“Absa Africa Financial Index”,
um estudo sobre a atractivi-
dade  dos mercados finance-
iros que abrange de 26 eco-
nomias Africanas e aborda
como as mesmas se podem
posicionar para atrair mai-
ores níveis de investimento e
impulsionar o  crescimento
económico. Enfoque especial
foi dado para a nossa reali-
dade e como Moçambique
poderá melhorar o ranking
comparativamente aos pa-
íses da região.

Este estudo anual, que já
conta com a 6 edição, tem
sido desenvolvido em parce-
ria com a OMFIF (Official Mo-
netary and Financial Institu-
tions Forum), e apresenta
uma análise da performance
do mercado de capitais foca-
da em seis pilares estratégi-
cos que constituem o bench-
mark do estudo.

Apresentado pelo Director
de Estudos de Pesquisa de
Mercados para África do Gru-
po Absa, Jeff Gable e pelo
Responsável da Sala de Mer-
cados do Absa Bank Moçam-
bique, Sérgio Maciel, o evento
debruçou-se sobre aspectos
da economia moçambicana,
com enfoque na análise dos
resultados alcançados por
Moçambique no último ano,
e viu debatidas e perspectiva-
das possíveis acções de me-
lhoria contínua do Mercado
de Capitais Moçambicano.

Esta edição contou  com
a análise de 26 países do
continente Africano, focando-
-se em seis pilares funda-
mentais: profundidade do
mercado, acesso à moeda
estrangeira, transparência do
mercado, o ambiente tributá-
rio e regulatório, capacidade
dos investidores locais, opor-
tunidade macroeconómica,

Absa Bank analisa mercado africano de capitais
legalidade e aplicabilidade dos
acordos globais dos mercados
financeiros.

Além da vertente finance-
ira, um dos destaques deste
encontro foi a atenção dada à
sustentabilidade e às iniciati-
vas de ESG (Environmental,
Social and Corporate Gover-
nance) sob o tema de ‘Trans-
parência do mercado e ambi-
ente regulatório’ (Pilar 3), o que
confirma a mudança de paradi-
gma que os mercados finance-
iros mundiais e da região estão
a colocar nesta temática cada
vez mais relevante para o cres-
cimento e desenvolvimento
económico.

Nesta 6º edição, Moçambi-
que apresentou fortes perspec-
tivas de melhorias devido à
compensação da dívida exter-
na, às prespectivas macroeco-
nómicas de crescimento as-
sociadas à produção e expor-
tação de gás, à transparência
das decisões macroeconómi-
cas e ao uso de standards fi-
nanceiros internacionais (IR-
FS).

“É importante que nos po-
sicionemos também diante da
volatilidade dos mercados e a
meu ver isto passará pela di-
versificação dos produtos, não
só no âmbito de mercado de
capitais mas também a nível
do mercado financeiro como
um todo e dessa forma conse-
guiremos paulatinamente atin-
gir patamares mais elevados
no ranking dos países do “ín-
dex”  e atrair maiores níveis de
investimento local e estrange-
iro”, afirmou Patricia Darsam,
Directora da Banca Corporativa
e de Investimentos do Absa
Bank Moçambique.

“O relatório mostra que de-
vemos introduzir novos produ-
tos e serviços, assim como no-
vos instrumentos financeiros.
Colher experiências dos nos-
sos parceiros como é o caso

de Cabo Verde nos “green” e
‘blue” bonds, do Brasil e Ango-
la, é fundamental. Toda a con-
juntura económica e macroe-
conómica do País remete-nos
para muitos desafios. Os 39
pontos que nos foram atribuí-
dos pelo índice não são positi-
vos, mostram que não mudá-
mos. Estamos numa situa-
ção estável desde o ano pas-
sado, mas ainda há trabalho
por se fazer”, afirma Salim Va-
lá, PCA da Bolsa de Valores
de Moçambique (BVM).

Por seu turno, o Adminis-
trador Delegado do Absa Bank
Moçambique, Pedro Carva-
lho, disse que a evolução dos
mercados financeiros não se
faz de “um ano para o outro”,
acrescentando que o mais
importante é verificar quais
são as oportunidades de me-
lhoria, e quem são os inter-
venientes que devem partici-

par para que o desenvolvimen-
to se realize.

Como nota de fecho, reve-
lou que as edições do Absa
Africa Financial Markets In-
dex tem como objectivo fo-
mentar o debate entre todos
os participantes e intervenien-
tes nos mercados finance-
iros, por considerar um  im-
portante instrumento  para o
desenvolvimento económico.

“No relatório, destacámos
os pontos mais importantes
do mercado financeiro mo-
çambicano, e o que quere-
mos  efectivamente é despole-
tar este tipo de debate, trazer
os intervenientes para uma
sala e para além de analisar-
mos o relatório, podermos de-
bater e identificar os camin-
hos para que o mercado finan-
ceiro possa crescer e ser
uma alavanca importante para
o desenvolvimento do país”.x

A Sociedade Nacional de Transporte de Energia, SA (STE),
empresa criada e detida em 100% pela Electricidade de Mo-
çambique, E.P. (EDM) ao abrigo da Estratégia Nacional de
Energia (ENE), para o desenvolvimento do Projecto de Espinha
Dorsal, através da construção de cerca de 1400 km de linha
de transporte de energia eléctrica, a partir de Tete até Maputo,
atravessando Sofala, Inhambane e Gaza, lançou ontem, em
Maputo, a sua identidade corporativa e imagem institucional.

A ENE garante o acesso universal à energia eléctrica, refor-
çar a posição de polo de geração regional e diversificar a matriz
energética para desenvolvimento industrial e socioeconómico.

O Governo aprovou, em 2016, a atribuição prioritária de
gás dos campos de Pande/Temane para o Projecto de Cen-
tral Térmica de Temane (CTT), com capacidade de 450M-W.

Com vista a estabelecer o veículo para a evacuação de
energia a ser produzida em Temane, foi priorizado o desen-
volvimento do troço Temane - Maputo, designado Projecto da
Linha de Transporte Temane - Maputo (TTP), que constitui a
Fase 1 da Espinha Dorsal.

A STE foi criada para desenvolver e implementar, a Linha
Alta Tensão Temane - Maputo (TTP) a 400kV e, numa fase
posterior, a linha Tete - Maputo também a 400kV.

TTP consiste na construção de 400kV, com 563km entre
Temane e Maputo e 3 novas subestações. redacção

STE lançou ontem
identidade corporativa
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Access Bank lança nova plataforma de
transferências internacionais de dinheiro

O Access Bank Mozambique
acaba de lançar o Access Afri-
ca. Trata-se de uma platafor-
ma de transferências interna-
cionais que, a partir dos bal-
cões do Banco em Moçambi-
que, permite aos clientes e
não clientes da instituição en-
viar e receber dinheiro de e pa-
ra todas as subsidiárias do
Grupo, no continente africano.
A plataforma permite também
o envio de fundos para a Eu-
ropa e a China, onde o Access
Bank detém fortes parcerias.

Este novo serviço foi cri-
ado com o objectivo de facili-
tar o pagamento de bens e ser-
viços entre as subsidiárias do
Access Bank, limitando o ris-
co associado às transacções
transfronteiriças com base
em dinheiro. Visa também
manter os laços sociais, pro-
porcionando aos turistas, ex-
patriados e profissionais um
mecanismo de conexão finan-
ceira com os seus ente-queri-
dos.

Constituem corredores de
envio e recebimento países
como o Gana, Nigéria, Gâm-
bia, Serra Leoa, República
Democrática do Congo, Ruan-
da, Zâmbia, e outras nações
em África, Europa e Ásia.

Alberto Júnior, Director de
Retalho no Access Bank Mo-
zambique, refere que esta pla-
taforma “foi totalmente pensa-
da para facilitar a vida, não só
dos clientes do Banco, como
do público em geral, sendo
que as pessoas não precisam
ter uma conta no Access para
efectuarem as transfere^ncias
ou receberem dividendos,
desde que cumpram com os
requisitos previstos no regula-
mento da lei cambial”, expli-
cou.

Para aceder ao serviço, os

clientes devem preencher um
formulário atribuído pelo Ban-
co, podendo enviar e receber
até o equivalente a 300 mil
meticais.

O Access Bank Mozambi-
que mantém nítida a sua vi-
são de ser o Banco Africano
mais respeitado do mundo,
movimentando-se com o in-

tuito de acrescentar valor aos
seus clientes e fornecer solu-
ções inovadoras para os mer-
cados e as comunidades on-
de o Banco opera. x

NO âmbito do aperfeiçoamen-
to da sua estratégia comer-
cial, a Amaramba Capital Bro-
ker, uma instituição que se
dedica à actividade de inter-
mediação e corretagem de va-
lores mobiliários, alterou a sua
designação comercial para
Amaramba Capital Dealer.

Esta acção, com efeitos
desde agosto, “resulta da con-
solidação da posição relevan-
te que a instituição alcançou,
nos últimos anos, no mercado
de capitais moçambicano le-
vando os gestores a conside-
rarem uma refundação institu-
cional”, comunicado.

Foi neste contexto que a
empresa alterou o seu regime
societário, passando de soci-
edade corretora para socieda-
de financeira de corretagem
sob denominação Amaramba
Capital Dealer – Sociedade
Financeira Corretagem, SA.

A instituição adoptou,
igualmente, o Estatuto de
Operador Especializado em
Obrigações de Tesouro (OE-
OT), onde a segmentação do
mercado e a gestão e mobili-
zação de investidores assu-
mem um papel decisivo.

O OEOT, atribuído à insti-
tuição em Outubro deste ano,
por despacho do Ministro da
Economia e Finanças, permi-
te-lhe assumir o desenho de
uma nova configuração da
principal estrutura de negó-
cios no mercado de capitais

Amaramba Capital Broker
revela mudança de designação

doméstico, constituindo-se
como pilar sólido para moldar
o futuro e projectar a susten-
tabilidade institucional.

Joaquim Bazar, Fundador
e Sócio-Executivo da ACD,
refere que as mudanças efec-
tuadas “reflectem um passo
importante na procura contí-
nua do aperfeiçoamento da
estratégia institucional”. “Um
dos factores críticos de su-
cesso da história da Ama-
ramba Capital tem recaído
precisamente na optimiza-
ção da adequação de propos-
tas de valor a diferentes se-
gmentos de mercado, encon-
trando-se sempre associ-
adas a uma área de negócio,
bem como à sua capacidade
de inovar, ousar e mudar, an-
tecipando desafios futuros”,
considera o mesmo respon-
sável.

Paralelamente, a Ama-
ramba enveredou pela adop-
ção de uma nova identidade
visual e corporativa, reforçan-
do a qualidade dos seus servi-
ços e priorizando a satisfação
dos seus clientes, numa pers-
pectiva mais unificadora das
diferentes identidades autó-
nomas anteriormente exis-
tentes. “Adoptámos um novo
logotipo orientado para uma
realidade mais decisiva da ac-
ção comercial no tempo e no
espaço porque, na verdade,
a vida dos nossos Clientes é
a nossa fonte de informação

e de conhecimento”, afirmou
ainda Joaquim Bazar.

Também no âmbito da mu-
dança de identidade corporati-
va, a instituição alterou o seu
endereço físico.

O Sócio-Executivo da AC-
D acrescenta ainda que “o
sentido refundacional introdu-
zido pelo novo logotipo e a re-
cente transformação do regi-
me societário, permitirão ao
mercado de capitais domésti-
co encarar a entrada num no-
vo ciclo económico com confi-
ança e optimismo”.

A Amaramba Capital De-
aler, Sociedade Financeira de
Corretagem, SA é uma soci-
edade de direito moçambica-
no e a primeira instituição fi-
nanceira não monetária inde-
pendente com enfoque para
o Mercado de Capitais, orien-
tada principalmente para ad-
ministração, transacção, in-
termediação de valores mobi-
liários com destaque para ac-
ções, obrigações, papel co-
mercial, unidades de partici-
pação e assessoria finance-
ira.

Constituída em 2017, é
operadora da Bolsa de Valo-
res de Moçambique (BVM) e,
igualmente, filiada na Central
de Valores Mobiliários (CVM),
fundamentalmente enraizada
na capitalização da África
Austral, com ênfase para Mo-
çambique e o seu sector fi-
nanceiro. x
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Qatar’22
SEnegal, Gana, Marrocos, Camarões e Tunísia, são as selec-
ções africanas que estiveram no campeonato mundial de fute-
bol, Qatar, agora na segunda fase.

O Senegal, Marrocos e Camarões, sobretudo estas, foram
de uma brilhante prestação, fazendo frente aos chamados
‘tubarões’ do mundo do futebol, como nunca em provas deste
calibre.

No cômputo geral, este campeonato mundial de futebol
está recheado de surpresas, fora aquelas que temos vindo a
reportar nesta coluna.

Depois de na semana passada um adepto italiano ter inva-
dido o campo enquanto decorria o jogo, trazendo consigo três
mensagens bem visíveis – comunidade LGBT+, guerra na
Ucrânia e a situação do Irão –, fim-de-semana uma adepta
croata, trajada em ropas consideradas verdadeiramente provo-
cantes, passeou-se pelas bancadas, estrategicamente nos
sectores ocupados pelos anfitriões, eles que no Qatar as mu-
lheres estão proibidas de usar determinadas roupas e de expôr
sobretudo o peitoral e os ombros, à mercê de olhos curiosos.
Ora, a croata fez exactamente isso. De saias curtas para as
exigências do país acolher do Mundial, ainda de blusa prati-
camente suspenso por fios, deixando aos mirones para além
dos ombros, da cabeça descoberta, os mamilos, enquanto
passeava pelas bancadas, agitando os meio descobertos nade-
gueiros de fazer inveja a qualquer indivíduo homem, digno
desse estatuto. Huuum mesmo de dar água na boca.

Perante todo este cenário, as autoridades do Qatar e da
FIFA nada pudiam fazer, ao contrário daquela iraniana que lhe
vedado o acesso, por protestos contra os restores do seu
país.

POR cá, a União Desportiva do Songo acaba de se sagrar
Campeão Nacional de Futebol, edição 2022, imediatamente
à frente do rival BBB, separados por apenas um (1) ponto.

O facto de a UDS ter tido a prestação que lhe valeu mais
um título, e de o BBB se ter posicionado no segundo lugar da
tabela classificativa, à frente dos eternos Ferroviário de Maputo,
Costa do Sol, Ferroviário da Beira, ou da ausência, por estas
andanças, nos sugere uma reflexão mais aprofundada reser-
vada para as próximas edições.

É que, está visto, os clubes hoje já não reflectem a dimen-
são histórica dos seus adeptos e simpatizantes (números de
sócios, por aí) mas pelo investimento que se faz, ou não, no
alcance dos objectivos.

A gestão empresarial dos clubes pode ser uma óptima es-
tratégia também para os clubes moçambicanos.

Há uns anos, era impensável o Grupo Desportivo de Mapu-
to, o Clube de Desportos da Maxaquene ou o Clube de Despor-
tos Muahivire de Nampula, sumirem do mapa futebolístico
nacional, pela quantidade de adeptos e simpatizantes que
movimentam.

O Desportivo de Maputo está nos escalões secundários,
idem o Maxaquene, enquanto o Muahivire pura e simplesmente
desapareceu do mapa sem sequer dar explicações. x

O Fundo de Investimento e
Património de Abastecimento
de Água (FIPAG) necessita
de 1.8MM dólares para Pro-
grama de Investimento, 2022-
-2032, consolidação do abas-
tecimento de água nas zonas
urbanas.

Enquanto não se mobiliza
este valor, a instituição deve
focar-se nos desafios que se
impõem actualmente, que es-
tão associados à eficiência
operacional dos sistemas de
abastecimento do precioso lí-
quido, com destaque para a
redução de perdas.  

O Ministro das Obras Púb-
licas, Habitação e Recursos
Hídricos, Carlos Mesquita, diz
que a par da redução das per-
das, cujos níveis preocupam,
o FIPAG deve, igualmente,
"dar primazia à qualidade da
água, à eficiência energética,
ao aumento da produção, à
expansão e distribuição, aos
estudos e identificação de
mais fontes, à manutenção e
aumento da cobertura, como
à satisfação dos clientes".

Carlos Mesquita, ontem,
na Cidade de Maputo, duran-
te a abertura da Reunião Naci-
onal de Balanço e Planifica-
ção 2022-2023, do FIPAG, de
dois dias, sob lema "Segunda
Geração do Quadro de Ges-
tão Delegada: Visão Estraté-
gica face à Consolidação e
Transformação Institucional".

Refere que os investimen-
tos do Governo no sector, últi-
mos 10 anos, ascenderam os
114 milhões de meticais, par-
te considerável dos quais foi
aplicada na reabilitação, ex-
pansão e construção de siste-
mas de abastecimento em vá-
rias cidades e vilas do País.

Há necessidade de fazer
mais, de modo a que até 2030

FIPAG reivindica 1.8
mil milhões dólares

o país possa alcançar o ob-
jectivo seis dos ODS, de dis-
ponibilidade e gestão susten-
tável de água e saneamento
para todos.

Para tal, "o sector precisa
de investir, anualmente, 200
milhões dólares, incremento
de 140 milhões de meticais
anuais relativamente à última
década, devido ao contínuo
crescimento populacional".

Estes números, considera
Mesquita, demonstram a im-
portância e pertinência do de-
senvolvimento e manutenção
de boas relações de parceria
com os financiadores, e neste
aspecto o FIPAG é tido como
um bom exemplo.

"Congratulamos o FIPAG
pelo cumprimento do serviço
de dívida, pois isso transmite
credibilidade e confiança
diante dos financiadores, ao
mesmo tempo que abre espa-
ço para que, futuramente, a
mobilização de financiamento
possa ser alcançada de forma
mais célere", sublinha.

Victor Tauacal, director-
-geral do FIPAG, afirma que o
encontro acontece num con-
texto de reforma institucional
e implementação do Quadro
de Gestão Delegada do Abas-
tecimento de Água, que cul-
minou com o lançamento, em
novembro, das sociedades
comerciais regionais.

"Somos confrontados com
o nosso papel relevante na
agenda financeira e socio-
económica. Através da gera-
ção de receitas internas, os
desafios da auto-suficiência
asseguram a continuidade
dos serviços e a estabilidade
social dos trabalhadores,
devem prevalecer como priori-
dade, além da transferência
de fundos para o Tesouro”. x
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Memorável festival Standard Bank Acácia Jazz
MAputo viveu, sexta-feira (02),
uma noite badalada de emo-
ções e animação proporciona-
da pela IV edição do Festival
Standard Bank Acácia Jazz,
que teve como figuras de car-
taz dois músicos norte-ameri-
canos, nomeadamente
o teclista Jeff Lorber e o saxo-
fonista Everette Harp.

A esta grandiosa festa do
jazz, juntaram-se o renomado
guitarrista moçambicano Jim-
my Dludlu e a jovem artista
promessa do afro-fazz naci-
onal Leyna Souto, que não
deixaram os seus créditos em
mãos alheias. A jovem esme-
rou-se na sua actuação, o que
lhe valeu um convite dos mú-
sicos norte-americanos para
colocar a sua voz no tema
que encerrou o show.

O festival, que teve a dura-
ção de um pouco mais de qua-
tro horas, arrancou com a ac-
tuação da Leyna Souto. A jo-
vem artista apresentou seis
temas, com nota alta, fazen-
do jus à sua promessa: uma
memorável exibição.

Visivelmente feliz, Leyna
Souto disse ter adorado fazer
parte do festival. “O público foi
receptivo às minhas músicas.
Foi o máximo. Curti o momen-
to. A banda esteve à altura do
show. O público embalou nas
minhas músicas, daí que pos-
so concluir que actuei como
se fosse uma veterana”.

A seguir à Leyna, foi a vez
de Jimmy Dludlu subir ao pal-
co. Com o seu estilo caracte-
rístico, o famoso guitarrista
moçambicano tocou, dançou
e interagiu calorosamente
com o público, incendiando o
festival com uma excelente
execução de diversos temas
sobejamente conhecidos.

Momentos após a actua-
ção, Jimmy disse: “Hoje eu
não fiz nenhum show. Os
meus alunos é que fizeram.

A Fundação Universitária para o Desenvolvimento da Educação
(FUNDE), em parceria com a Universidade Politécnica, realiza,
quarta-feira (07), em Maputo, conferência sobre as mudanças
climáticas e o ciclo da água, com o objectivo de aumentar a
eficácia e a sustentabilidade da sociedade civil moçambicana,
em resposta aos principais desafios do desenvolvimento.

O evento, inserido na plataforma JUNTOS! - iniciativa, apo-
iada pela Fundação La Caixa (LCF) e pela Fundação Aga Khan
(AKF), que visa fortalecer as organizações da sociedade civil -
contará com a participação do ambientalista Jorge Moreira,
como orador principal, cuja dissertação vai incidir sobre as “Sin-
cronicidades Climáticas”.

Após a apresentação, seguir-se-á um painel constituído pe-
los oradores Barnabé Fondo, do Fundo Mundial da Natureza
(WWF), uma organização não-governamental internacional que
trabalha na área da preservação da natureza e redução do impac-
to humano no meio ambiente, e Agostinho Vilankulos, da Direc-
ção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos (DNGRH), além
da moderadora, Anabela Rodrigues, da FUNDE, e de um repre-
sentante da empresa Cervejas de Moçambique (CDM).

Pretende-se ainda com este encontro, a decorrer sob o tema
“Mudanças Climáticas e o Ciclo da Água – As Expressões a
Nível Local”, aumentar a confiança do público nas organizações
da sociedade civil do país, tornar a iniciativa JUNTOS conhecida
a nível nacional como uma plataforma inovadora para aprender
e responder melhor aos desafios do desenvolvimento e partilhar
saberes e aprendizagens com a sociedade civil e comunidade.

Espera-se estudantes e professores sensibilizados sobre a
importância da rede hidrológica, assumindo-se agentes transfor-
madores em prol desenvolvimento sustentável e inclusivo. x

Parabéns à Escola de
Comunicação e Artes (ECA)
da UEM. Parabéns ao Stan-
dard Bank e a todos os artis-
tas que fizeram parte do fes-
tival. Nós estamos aqui para
representar a nossa bandeira
que é o Festival Standard
Bank Acácia Jazz e o País”.

O encerramento do show
esteve a cargo do quinteto
norte-americano, no qual
destacaram-se o teclista Jeff
Lorber, o saxofonista Everet-
te Harp, o baterista Lionel
Cordew e o guitarrista Tony
Pulizzi. O agrupamento mar-
cou em grande a sua primeira
apresentação em Moçambi-
que ao executar,  com a ma-
estria vários temas desenvol-
vidos a partir do hard bop,
com influência do blues.

Os pouco mais de mil es-
pectadores que encheram a
tenda instalada no Campus
da Universidade Eduardo
Mondlane (UEM) em Mapu-
to, para assistir ao show, de-
leitaram-se ao som dos mú-
sicos que preencheram o
alinhamento do concerto.

Abordada no decurso do
espectáculo a ministra da
Justiça, dos Assuntos Cons-
titucionais e Religiosos, He-
lena Kida, indicou que o País
estava a precisar de espec-
táculos de qualidade com a
participação de músicos mo-
çambicanos: “Jimmy é um
artista de mão cheia e este-
ve acompanhado por jovens,
daí os meus parabéns aos
mentores da iniciativa e que
venham mais eventos como
este”.

Por sua vez, o embaixa-
dor dos Estados Unidos da
América, Peter Hendrick Vro-
oman, que também estava
entre o público, manifestou
a sua satisfação pela realiza-
ção do festival envolvendo
músicos moçambicanos e

norte-americanos: “Gostei da
performance dos artistas mo-
çambicanos e  também dos
norte-americanos”, afirmou.

Os promotores do Festival
Standard Bank Acácia Jazz
mostraram-se bastante satis-
feitos com esta edição.

O administrador delegado
do Standard Bank, Bernardo
Aparício, fez uma avaliação
positiva do evento, salientando
a forte aderência do público, a
boa organização, a boa quali-
dade do som, assim como a
excelente performance dos
músicos.

Bernardo Aparício acres-
centou que tem sido uma mar-
ca do Standard Bank promover

eventos com protagonistas
re-nomados a nível global:
“Fize-mos isso com o ténis,
trazen-do tenistas com rank-
ing mun-dial e temos agora o
jazz e vamos continuar a
organizar eventos que
coloquem Mo-çambique na
rota mundial, quer do desporto
quer da cul-tura”, frisou.

Por sua vez, o edil de Ma-
puto, Eneas Comiche, falando
na qualidade de parceiro da
iniciativa, destacou que se
pretende com eventos desta
natureza transformar Maputo
numa capital da cultura:
“Acreditamos que com estes
passos chegaremos lá”, dis-
se. x

FUNDE promove
mudanças climáticas


