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Comissão Parlamentar congratula gestão do CFM 
  Maputo (O Autarca) – Depois 
de uma visita efectuada semana passa-
da, a Comissão do Plano e Orçamento 
da Assembleia da República congratu-
lou a empresa Portos e Caminhos de 
Ferro de Moçambique (CFM), pela ro-
bustez financeira que continua a apre-
sentar, mesmo perante os eventos extre-
mos registados nos últimos dois anos, 
no território nacional. 

 

António Niquice, presidente da-
quela comissão na Assembleia da Repú-
blica, enalteceu o grau de solvabilidade 
da empresa, facto que a permitiu contri-
buir com cerca de 49 milhões de dólares 
em impostos em 2020. 

 

No ano seguinte, conseguiu en-
caminhar aos cofres do Estado, cerca de 

 
Momento da interacção entre a Comissão do Plano e Orçamento da 
Assembleia da República e o Conselho de Administração do CFM 

 buinte de impostos no país. 
Niquice considera que pelos re-

sultados  é  uma  empresa  que  apresenta 
 

80 milhões de dólares, consagrando-se 
como a segunda  maior  empresa  contri- 
 

  

 

 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 04/05/2022 

Compra Venda Moeda País 

66.72 68.05 EUR UE 

63.2 64.46 USD EUA 

4.01 4.09 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

 Frase: Observar o mercado é uma poderosa ferramenta para se desenvolver uma estratégia 
competitiva. Deve-se identificar os sinais de mercado e, até mesmo, descobrir os planos do 
concorrente – Salimo Abdula, Economista e Empresário 
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ela está elencada como parte da nossa 
responsabilidade social, é só ver que, re-
centemente, adquirimos 24 carruagens. 
Neste momento, estamos a receber auto-
motoras, o plano da empresa é receber-
mos mais meios para o transporte de 
passageiros”, elucidou Miguel Matabel, 
Presidente do Conselho de Administra-
ção dos CFM.■ (Redacção/ CFM) 

 

Continuado da Pg. 01 
um grau de solvabilidade muito positi-
vo. Sustentou que os números apresen-
tados são um indicador bastante encora-
jador. 

O parlamentar encorajou ainda 
a companhia a investir mais no transpor-
te de passageiros, pois trata-se de uma 
área sensível numa altura em que ainda 
persistem muitas lacunas que os trans-
portadores rodoviários não conseguem 
colmatar. 

O Presidente da Comissão do 
Plano e Orçamento reconheceu ainda 
que a empresa CFM desempenha um 
papel extremamente importante na cir-
culação de pessoas e bens, daí que é pre-
tensão dos deputados que ela tenha um 
papel mais interventivo na componente 
de responsabilidade social, embora não 
seja sua área negócios. 
 

Resultados operacionais atingem 3,5 
mil milhões de meticais 

Durante a interação com os de-
putados, o Presidente do Conselho de 
Administração dos CFM, Miguel Mata-
bel fez saber que a sua companhia regis-
tou lucros situados em 3,5 mil milhões 
de meticais, como resultado das suas o-
perações ferro-portuárias. 

Matabel referiu ainda que ape-
sar dos ciclones que fustigaram o país, 
causando incidentes ferroviários do tipo 
descarrilamento, fraca oferta de carga 
ferroviária, aliado ao impacto negativo 
da pandemia da covid-19 que assola o 
país desde março de 2020, o resultado 
alcançado pela empresa é satisfatório. 

Sustentou que mesmo perante 
este quadro a empresa apresentou um 
crescimento em relação ao ano 2020/ 
2021, mostrando robustez em termos de 
números. “Portanto, houve um resulta-
do positivo apesar de grandes despesas 
que nós tivemos para dar cobro as inci-
dências dos ciclones”, disse. 

Explicou que apesar de o trans-
porte de passageiro não ser a fonte prin-
cipal de receitas do CFM, a companhia 
que dirige continua a subsidiar a tarifa 
em cerca de 90 por cento. 

Recentemente, segundo a fon-
te, a empresa investiu na aquisição de 
carruagens, automotoras e outros me-
ios matérias, com vista aliviar a procu-
ra de transporte nas regiões centro e sul 
do país. 

“O transporte de passageiros é 
um sistema que nós estamos a subsi-
diar,  não  temos lucro nesta actividade,  

EMODRAGA destaca boa forma 
do canal do Porto da Beira 

 

 
 
 

Domingos Bié, PCA da EMODRAGA-EP 
 

principais pontos fracos do desempenho 
e competitividade do Porto da Beira, si-
tuação que concorria para a retracção da 
demanda de navios de grande porte, re-
duzindo, consequentemente, a produção 
e produtividade portuária e de toda ca-
deia logística da Beira.  
 No briefing, Domingos Bié a-
bordou, igualmente, a recente aprovação 
do plano de investimento da empresa pa-
ra os próximos 5 anos – que privilegia a-
quisição de equipamentos; o plano de 
reabilitação do património imobiliário; 
o plano de saúde para beneficiar todos 
colaboradores da empresa; e ainda os 
testes bem sucedidos para o início do 
projecto de repulsão dde areias.■ (FC) 

 

 Beira (O Autarca) – No brie-
fing aos colaboradores da empresa por 
ocasião do 1º de Maio – Dia Internacio-
nal do Trabalhador, o Presidente do 
Conselho de Administração da EMO-
DRAGA-EP, Domingos da Conceição 
Bié destacou a boa forma que caracteri-
za o estado actual do canal de acesso ao 
Porto da Beira, referindo que a via ma-
rítima está bem e navegável 24 horas/ 
dia.  

Além da dragagem regular que 
consiste na remoção diária de sedimen-
tos para manter a cota de profundidade 
do canal que é de oito metros, as activi-
dades da EMODRAGA no Porto da 
Beira incluem o alargamento da bacia 
de manobras e o melhoramento da per-
fomance dos cais de acostagem, cujo 
impacto permite a infra-estrutura por-
tuária receber em condições de segu-
rança navios de até 260 metros de cum-
primento.  

A actividade de dragagem é 
considerada fundamental no contexto 
da promoção do shipping ao Porto da 
Beira. No passado recente, o estado do 
canal associado a fraquezas nas activi-
dades de dragagem  constituiu  um  dos   

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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Por: Emílio Come, Beira 

A invasão da Ucrânia pela Rússia vai travar 
a ascensão da China como maior potência económica 
do mundo? – 1/2 

- Em que situação ficam os EUA? 
 

 

I. ENQUADRAMENTO  
 Ao longo da guerra fria tinhamos um mundo político 
bipolar comandado pelos EUA e Rússia, blocos capitalista e 
socialista respectivamente. Depois da guerra fria, que termi-
nou com a queda do muro de Berlim e fim do bloco socialista, 
o mundo passou a ser monopolar com EUA na liderança. 
 Nas últimas três décadas, depois da queda do muro de 
Berlim, China tornou-se no maior produtor de bens do mundo. 
O crescimento económico da China foi de dois dígitos em al-
guns anos, graças a iniciativas industriais e económicas inter-
nas e a deslocalização de muitas indústrias do ocidente para 
este país asiático. A China tem como vantagem comparativas 
um mercado de 1.450 biliões de consumidores, mais de 1/7 da 
população mundial, tem uma mão-de-obra qualificada e bara-
ta, tem padrões de consumo de energia, exigências ambientais 
na matriz energética não muito rigorosos ou apertados, na se-
quência torna a energia mais barata do que no ocidente, é rica 
em matérias primas, daí o CUSTO DE PRODUÇÃO baixa, 
resulta em produtos com preços acessíveis relativamente aos 
do ocidente, seu concorrente directo. 
 O crescimento do PIB chinês, segundo estudos faria 
com que este país superasse os EUA como maior economia 
do mundo entre 2026 e 2033. Isso, se a guerra da Ucrânia não 
tivesse iniciado. 
 

II. CHINA-RÚSSIA 
 A relação entre estes dois países é excelente, confir-
mam as palavras de Xi Jinping, presidente da China no último 
encontro com Putin na véspera das olimpíadas de inverno em 
Pequim, que "A RELAÇÃO ENTRE A CHINA E A RÚSSIA 
NÃO TEM LIMITES", a escassos dias da invasão da Ucrânia 
pela Rússia.   
 Estes dois países anunciaram a preferência por um 
mundo multipolar,  contrariando o  mundo  monopolar  actual. 

Um mundo multipolar teria vários centros de poder na nova 
ordem internacional. Este objectivo da China e Rússia é sus-
tentado pelo facto dos EUA tendencialmente não serem a ma-
ior economia do mundo, pois a China reclama este título por 
causa do seu crescimento e influência na economia global.  
 

III. EUA, CHINA E RÚSSIA  
A. DEFESA  
 Os EUA são a maior potência militar rivalizando de 
certa forma com a Rússia, principalmente por causa do arma-
mento nuclear e na detenção da ciência e tecnologia para pro-
duzir armas de precisão, eficazes, eficientes com alto poder 
de fogo. No entanto, em termos quantitativos os EUA são de 
longe maiores. Uma pequena ilustração, o orçamento militar 
dos EUA são por volta de 750 biliões de dólares americanos, 
da China são 250 e Rússia 50 biliões de dólares americanos: 
SÃO ARMAS NUCLEARES E O DOMÍNIO DA CIÊN-
CIA E TECNOLOGIA MILITAR QUE "EMPATM" EUA E 
RÚSSIA COMO MAIORES POTÊNCIAS MILITARES. 
 

B. ECONOMIA  
O que torna os EUA na maior potência do mundo em 

termos gerais é o maior PIB do mundo, e ser uma das duas 
maiores potências militares do mundo, porém, os dois ele-
mentos já não pertencem aos EUA tendencialmente. Em 20 
21, o PIB dos EUA foi de 21.000 triliões de dólares america-
nos, da China são 15.000 triliões de dólares americanos, com 
tendência de aproximação da China porque a economia deste 
país cresce ao ano em média 8% e dos EUA 5%.  

O PIB da Rússia em 2021 foi 1.500 triliões de dólares 
americanos, parece informação errada, NÃO, é isso, 1.500 tri-
liões de dólares americanos. A economia dos EUA é 13 vezes 
maior que da Rússia e China 10 vezes. O PIB dos EUA é o 
1°, China 2° e  Rússia é o 11° a nível mundial. 
 Os dados acima são de Outubro de 2021 do FMI. 
 

C. CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
 No campo militar, enquanto os EUA estavam con-
centrados  na  guerra contra o terrorismo,  no Afeganistão,  Sí- 
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ria, Iraque e no combate ao terrorismo no ocidente, a Rússia 
investiu na tecnologia militar, criou mísseis supersónicos não 
detectáveis por nenhum radar ocidental, recuperou a sua frota 
de submarinos nucleares e outros avanços. Isso coloca a Rús-
sia um passo a frente em alguns quesitos na área militar. A 
Rússia já não é o patinho feito a nível militar de trinta anos a-
trás, depois da guerra fria, tem alguma ascendência mas muito 
ligeira no armamento nuclear. Daí que os EUA não podem re-
clamar um mundo monopolar por não serem a maior potência 
mundial económica e militar tendencialmente, segundo a Chi-
na e Rússia.   

Na tecnologia e inovação, a China superou os EUA 
em várias áreas, na tecnologia 5G por exemplo, a Huawei, 
empresa chinesa de tecnologias de comunicação é a líder 
mundial, os EUA boicotaram a venda desta tecnologia dos 
chineses, recomendaram o boicote aos seus aliados alegando 
que a China poderia controlar dados pessoais dos seus cida-
dãos. A China tem tecnologia 5G, no entanto, não pode ven-
der além fronteira porque os EUA não permitem, alguns paí-
ses aliados dos EUA não aderiram aos apelos americanos, po-
rém, não concretizaram o uso, estão ponderando.  

 

O mundo está a espera da tecnologia 5G em desenvol-
vimento no ocidente, até lá somos reféns da vontade dos ame-
ricanos, todo mundo que depende da vontade e do "humor" 
dos americanos.  

 

Os chineses estão a instalar o sistema 5G no seu país, 
será o Estado mais avançado a nível mundial na concretização 
do uso do 5G com as vantagens óbvias que esta tecnologia o-
ferecerá na qualidade de vida das pessoas, na indústria, agri-
cultura, comércio, comunicações, saúde, educação, investiga-
ção científica, inovação tecnológica, transportes, em múlti-
plas outras áreas. O mundo será dividido entre antes e depois 
do uso do 5G. Esta tecnologia será útil internamente na China, 
porém não será conectável a nível global porque o mundo não 
pode comprar, pois os EUA não querem, estamos a espera da 
tecnologia 5G em desenvolvimento no ocidente: ISSO CHA-
MA-SE IMPERIALISMO. Todas as nações dizem-se sobera-
nas mas com várias limitações óbvias e naturais, mas essa é 
imposta pelos EUA. 
 

IV. INVASÃO DA UCRÂNIA PELA RÚSSIA  
 A Ucrânia foi instigada pelos EUA a aderir à NATO. 
A Ucrânia, segundo os regulamentos da NATO não estava em 
condições de ser elegível a membro desta organização militar, 
pois, nenhum país em guerra pode aderir à esta organização. 
A Ucrânia está em guerra nas províncias separatistas da região 
de Donbass há sete anos, porém fez proposta de adesão em 
cumprimento das ordens dos EUA. Segundo congressistas a-
mericanos, o governo dos EUA tinha relatórios de inteligência 
que aferiam, se a Ucrânia tentasse aderir a NATO a Rússia in-
vadiria este país, foi o que aconteceu. 
 

V. EUA SÃO OS QUE MAIS GANHAM COM A 
INVASÃO À UCRÂNIA 
A. COMÉRCIO INTERNACIONAL  
 

 1. Como em todas guerras na Europa, na época con- 
temporânea, os EUA saíram com uma economia reforçada 
porque sempre foram o principal fornecedor de bens e servi-
ços numa Europa em crise nas duas últimas guerras mundiais. 

2. A Rússia vai deixar ser o maior fornecedor de gás 
e petróleo na Europa ocidental, este lugar vai passar para os 
EUA até por volta de 2025-30 no âmbito das sanções à Rús-
sia. Aliás, a Alemanha maior consumidor do gás da Rússia 
vai deixar de importar este produto energético da Rússia em 
2024 e petróleo até o final deste ano. 

3. Em função da crise pela guerra da Ucrânia os paí-
ses europeus se propuseram comprar grandes quantidades de 
armamento aos EUA para fazerem frente à Rússia, este mer-
cado estava estagnado há trinta anos, depois do fim da guerra 
fria. Segundo acordos da NATO,  seus membros deviam in-
vestir por ano 2% do PIB em armamento,  porém todos países 
da NATO com excepção dos EUA nunca cumpriram este co-
mando estatutário. Na sequência da invasão da Ucrânia todos 
se propuseram a comprar armas no cumprimento dos regula-
mentos da NATO e irem além dos 2%. O armamento será 
comprado aos EUA, beneficiando a indústria bélica america-
na, na sequência a economia deste país será beneficiada. 

4. Todos países que faziam negócios com a Rússia 
deixarão de fazer, virando-se para o ocidente num mundo do-
minado pelos EUA, com algumas excepções, no âmbito das 
sanções. Os EUA estão a comandar a articulação mundial pa-
ra o aumento de produção de combustíveis para suprir o gás e 
petróleo da Rússia. O controlo mundial dos combustíveis está 
na alçada dos EUA, este país até está tentando quebrar os a-
cordos da OPEP, porém, Rússia e Arábia Saudita membros da 
OPEP estão na linha da frente contrariando os EUA, mesmo 
assim este país tem grande capacidade de mobilização em 
função das sanções e do poder de influência económica a ní-
vel global. 
 5. O sistema bancário internacional que já era domi-
nado pelo ocidente com os EUA na liderança, porém, a China 
a tinha um protagonismo crescente em função do seu cresci-
mento no comércio mundial, voltará totalmente sob controlo 
do ocidente em função das sanções à Rússia e estagnação da 
economia chinesa, que vamos desenvolver mais adiante nesta 
apresentação. 
 

B. ECONOMIA DOS EUA, UMA VISTA INTERNA 
 Depois de vários anos de estagnação dos investimen-
tos públicos nas infraestruturas dos EUA, mais de trinta anos, 
em virtude de bloqueio de projectos de sucessivos governos, 
pelas oposições, democrata assim como republicana, em vir-
tude de falta de maioria nas duas câmaras do congresso, eis 
que o actual governo dos EUA tem esse domínio. Os demo-
cratas têm maioria nas duas câmaras, câmara dos representan-
tes e no senado daí a aprovação de 4.5 triliões de dólares, 1/5 
do PIB deste país para revitalizar a economia americana. Pre-
tende-se a construção de infraestruturas modernas por todo 
país, infraestruturas do primeiríssimo mundo a exemplo de 
Dubai, China, Singapura e outros países de excelência nesta  
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área, na sequência será dinheiro drenado nas artérias da eco-
nomia americana, será uma transfusão de sangue (dinheiro) 
para alimentar a economia deste país como nunca visto no 
mundo inteiro.  

Porém, este objectivo está em causa. Estes triliões de 
dólares estão em causa. No final deste ano haverá eleições in-
tercalares nos EUA para as duas câmaras, senado e câmaras 
dos representantes, as sondagens dizem que Biden e os demo-
cratas perderão a maioria nas duas câmaras para os republica-
nos, daí o plano dos triliões de Biden para a economia ameri-
cana não será executado. Os republicanos com Trump na li-
derança já avisaram que tudo voltará a estaca zero em caso da 
derrota dos democratas. Se os democratas perderem o domí-
nio das duas câmaras o presidente Biden não terá condições 
de governabilidade para os últimos dois anos do seu mandato, 
os orçamentos para a concretização dos programas de gover-
nação não sairão do papel, o plano de reconstrução não será 
executado, em caso da derrota dos democratas. Se o resultado 
for favorável o plano avança. 
 A guerra nos EUA dá votos. Com início da invasão 
da Ucrânia pela Rússia os índices de aprovação do governo 
Biden melhoraram em virtude da máquina de propaganda rus-
sofóbica dos democratas estar lubrificada e a trabalhar a todo 
vapor a favor de Biden e dos democratas. Todo mundo está 
nesta engrenagem, principalmente seus aliados da Europa o-
cidental, estão a laborar na guerra de informação contra Rús-
sia, isso melhorou os índices de aprovação do governo ameri-
cano a nível interno, A GUERRA DA UCRÂNIA ESTÁ A-
JUDANDO OS PLANOS DE BIDEN NA GUERRA ECO-
NÓMICA CONTRA A CHINA. 
 No entanto não é líquido que os democratas ganharão 
eleições intercalares nos EUA, no final deste ano. As sonda-
gens melhoraram os índices de aprovação de Biden, no entan-
to não dão vitória aos democratas. Vamos aguardar pelo que 
acontecerá até as eleições, por enquanto as sondagens mos-
tram que  tendencialmente a imagem do presidente americano 
está a melhorar mas sem vitória. 
 

VI. CHINA  
A. ESTAGNAÇÃO DA ECONOMIA  
 Este país é o maior produtor mundial de bens. A ex-
portação de bens domina a matriz da economia do gigante a-
siático. Depois do início da guerra todas exportações da China 
para o mundo estão em forte queda, pois: 
 1. Há aumento do preço do petróleo e gás; 
 2. O frete para exportar produtos da China ao exterior 
também aumentou de preço; 
 3. O frete para importação das matérias primas para 
indústria chinesa também aumentou de preço; 
 4. Os importadores dos produtos da China estão em 
crise em virtude da guerra da Ucrânia, aliás, todo mundo está  
 

em crise; 
 5. A inflação na China é uma realidade por causa da 
guerra da Ucrânia; 

6. A Rússia e China assinaram um contrato de forne-
cimento de gás e petróleo ao gigante asiático. Na sequência 
construiu-se um gasoduto para o efeito. O gás neste negócio 
teria preços concorrênciais relativamente ao gás liquefeito 
dos países da península arábica. Seria benéfico para a econo-
mia chinesa, no entanto, não há produção, por não haver ex-
portação dos produtos industriais chineses, em virtude dos 
países importadores estarem em crise por causa da guerra da 
Ucrânia. A China não pode exportar seus produtos porque 
seus clientes não têm dinheiro. DAÍ A ECONOMIA CHINE-
SA ESTAR ESTAGNADA POR CAUSA DA GUERRA DA 
UCRÂNIA. 
 

B. REAÇÃO DA CHINA  
 1. A China não se conformou com o avanço america-
no face a guerra da Ucrânia, tomou um conjunto de medidas. 
Este país decidiu desdolarizar sua economia. Dar primazia a 
sua moeda nas importações e exportações, todo gás e petróleo 
importado pela China da Arábia Saudita será na moeda chine-
sa.  
 2. Os pagamentos na moeda chinesa e rublo, moeda 
russa, aliada da China serão extensivos no comércio com a Ín-
dia e outros países asiáticos e do mundo. 
 3. A China concedeu isenções fiscais e outras facili-
dades à Arábia Saudita, este país está a fazer grandes investi-
mentos no gigante asiático e vice-versa, em áreas onde há 
vantagens comparativas. 
 Estas iniciativas positivas para economia chinesa es-
barram na crise económica dos países importadores dos seus 
produtos, os valores em importação de bens chineses estão a 
níveis muito baixos. Tudo isso influenciará no crescimento do 
PIB chinês de forma negativa e acentuada, reduz o crescimen-
to da economia chinesa para superar os EUA. 
 E, não se sabe que ordem internacional sairá depois 
desta guerra, não há certezas. O certo é que a antiga ordem 
monopolar dominada pelos EUA está em causa, a ordem mul-
tipolar desejada pela China e Rússia é uma incerteza. 
 Até este momento são os EUA beneficiados com a 
guerra na Ucrânia em detrimento da China. A guerra congelou 
o crescimento da economia chinesa, o crescimento do PIB do 
gigante asiático está estagnado, na sequência está mais difícil 
ultrapassar os EUA até 2033.  

No entanto, há uma condição, eleições intercalares no 
final deste ano nos EUA, podem contribir para reduzir o cres-
cimento da economia americana. Poderá reduzir o crescimen-
to da economia dos EUA somente a nível das infraestruturas 
internas. Porém, no comércio externo não, este país continua-
rá a na liderança.■ (Conclusão na próxima Edição) 

O seu Diário Electrónico Editado na Cidade da Beira 
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* O HCB Hospital Central da Beira tem hoje os Serviços de Pediatria melhor 
equipados de Moçambique graças a Health4MOZ com os apoios entre outros das 

Câmaras Municipais Portuguesas de Coimbra, Porto e de Sintra. É o seu 
momento de ajudar participando e divulgando este  evento. Muito obrigado. * 
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PESSOAS & FACTOS 
 

Por: Falume Chabane 

5 de Maio de 2019 …. Dia Mundial da 
Língua Portuguesa e da Cultura Lusófona 
 

 

 Celebra-se hoje, quinta-feira, o 5 de maio – Dia Mun-
dial da Língua Portuguesa e da Cultura Lusófona. 

O 5 de maio foi oficialmente estabelecida em 2009 
pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), 
uma organização intergovernamental que reúne os povos que 
têm a língua portuguesa como um dos fundamentos da sua i-
dentidade específica - para celebrar a língua portuguesa e as 
culturas lusófonas. Em 2019, a 40ª sessão da Conferência 
Geral da UNESCO decidiu proclamar o dia 5 de maio de cada 
ano como "Dia Mundial da Língua Portugue-sa", um reconhe-
cimento global de uma língua que é falada em 9 países e 4 
continentes, actualmente por mais de 260 milhões de pessoas, 
com previsão de passar a ser falada por 400 milhões de in-
divíduos em 2050 e em 2100 por 500 milhões de falantes em 
todo o mundo. 

 

O Português tornou-se não só património de Portugal, 
mas um pouco do mundo inteiro, pela sua presença além fron- 

 

 
teiras, uma língua com uma dimensão escrita e falada que se 
tem adaptado e incorporado em múltiplos territórios e culturas 
onde tem evoluído. Parabéns falantes da língua Portuguesa!■ 

 

LAM prevê atingir equilíbrio financeiro em 2023 
  Maputo (O Autarca) – A em-
presa LAM - Linhas Aéreas de Moçam-
bique projecta atingir o ponto de equilí-
brio financeiro no próximo ano, depen-
dendo da rapidez com que a economia 
nacional fôr a imprimir na sua recupera-
ção, após ter sido severamente afectada 
pela pandemia do coronavírus. 

No decurso da visita da Comis-
são do Plano e Orçamento da Assemble-
ia da República (AR), efectuada terça-
feira última, à LAM, no âmbito da fisca-
lização e supervisão parlamentar, o di-
rector geral da companhia, João Carlos 
Pó Jorge, explicou que a meta, quando 
começou a restruturação, em 2018, era 
atingir,  em  três anos,  o ponto de equilí- 

Desde 2018 que decorre um 
processo de restruturação da LAM, vi-
sando tornar a empresa sustentável do 
ponto de vista operacional, o que signi-
fica dotá-la de capacidade financeira 
para cobrir os custos, através da receita 
produzida.  

Para tal, a LAM pretende me-
lhorar em vários aspectos como a efi-
ciência operacional, ganhando maior 
fasquia do mercado, abrir o network a 
mais mercados rentáveis, tornando a 
transportadora apetecível para os inves-
tidores ou para fazer com que o próprio 
Estado se sinta confortável, em relação 
ao futuro da empresa.■ (Redacção/ 
FdS) 
 

 
 

brio financeiro. Entretanto, com a co-
vid-19 não foi possível alcançar essa 
projecção: “Pensamos que, em 2023, 
dependendo da velocidade que a econo-
mia terá na sua recuperação, gostaría-
mos de atingir esse equilíbrio, através da 
implementação de muita disciplina, ri-
gor e regras na gestão da empresa”, dis-
se. 
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