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Os Trabalhado-
res por Conta 
Própria (TPC) já 
podem pagar as 
suas contribui-

ções ao Sistema Nacional de 
Seguro Social com adianta-
mentos, segundo um novo 
regulamento de Segurança 
Social Obrigatória aprovado 
esta terça-feira pelo Conse-
lho de Ministros, reunido na 
sua 30.a sessão ordinária.
Segundo explicou a ministra 
do Trabalho, Emprego e Se-
gurança Social, Vitória Diogo, 
a aprovação do novo Regu-
lamento de Segurança Social 
Obrigatória visa adequar o 
sistema à realidade socioeco-
nómica actual do país.
O anterior instrumento vigo-
ra há dez anos e, de lá a esta 
parte, houve significativas 
mudanças no sistema eco-
nómico do país, como por 
exemplo a alteração da for-
ma de definição dos salários 
mínimos, que passou de dois, 
em 2007, para oito, facto que 
justifica a actualização dos 
mecanismos de fixação das 
pensões.
“Por outro lado, até 2012, o 
sistema era gerido de forma 
manual e, actualmente, as 
pensões são pagas via banco. 
Temos de ter em conta que o 
nosso Sistema de Segurança 
Social foi criado em 1989 e já 
tem uma maturidade de 27 
anos, por isso que é impor-
tante se adoptarem medidas 
e mecanismos inovadores 
que permitam maior eficiên-
cia e eficácia na gestão des-
te sistema e na cobrança de 
contribuições”, esclareceu a 
governante.
Para além dos factos ante-
riores, Vitória Diogo explicou 
que a medida apresenta vá-
rias inovações, com destaque 
para o alargamento do prazo 
de garantia para concessão 
de pensões, passando dos 

anteriores dez anos mínimos 
para 20 anos de contribui-
ções.
O instrumento introduz 
igualmente uma nova pensão 
designada pensão reduzida, 
que vem resolver uma grande 
preocupação na sociedade, 
uma vez que há trabalhado-
res que atingem o período de 
reforma sem terem contri-
buído o tempo suficiente. Esta 
é uma inovação que garante 
benefícios a trabalhadores 
que tenham pago pelo menos 
metade das contribuições. 
Assim, vão passar a ganhar 
uma pensão reduzida vitalí-
cia, para além de abrir espa-
ço de pagamento adiantando 
para trabalhadores por conta 
própria.
Na mesma sessão, o Con-
selho de Ministros aprovou 
a proposta de Lei do Sector 
Empresarial do Estado, que 
será submetida à aprovação 
pela Assembleia da Repúbli-
ca. Trata-se dum instrumento 
que estabelece os princípios 
e regras aplicáveis ao sector 
em menção, que é constituí-
do pelo conjunto das unida-
des produtivas e comerciais 

do Estado.
A porta-voz do da sessão, 
Ana Comoana, explicou que 
o objectivo principal é dotar 
o sector empresarial do Es-
tado de um quadro legal que 
possa promover uma maior 
eficiência e sustentabilidade 
económica.
Ainda na mesma sessão, o 
Conselho de Ministros apre-
ciou e aprovou os Termos do 
Contrato Mineiro para Ex-
tracção de Grafite no distrito 
de Balama, em Cabo Delgado.
Também apreciou a infor-
mação sobre a preparação 
do Festival do Combatente, 
que terá lugar na província do 
Niassa, no dia 7 de Setembro, 
tendo constatado que as con-
dições estão criadas e a efe-
méride contará com a parti-
cipação de 4299 combatentes 
e com presença do Presidente 
da República, Filipe Nyusi.
Igualmente, foram objecto de 
apreciação os relatórios da 
visita de trabalho ao país do 
Presidente da República da 
África do Sul, Jacob Zuma; da 
reunião interministerial da 
TICAD; o Plano de Acção de 
Participação de Moçambique 

na Expo – 2020, em Dubai, e 
as informações sobre o ba-
lanço da Implementação da 
Acção Multissectorial para a 
Redução da Desnutrição Cró-
nica (PAMRDC), bem como 
a situação fitossanitária no 
país.
Sobre este último ponto, foi 
referido que a situação se 
mantém estacionária, mas 
com tendência de melhorar 
em alguns casos.
“O Governo vai continuar a 
manter a vigilância sobre a 
sanidade vegetal, de modo a 
evitar a propagação de pra-
gas, predominantemente as-
sociadas a mudanças climáti-
cas, intensificando a implan-
tação de clínicas especiais 
de prevenção e controlo, bem 
como expandir de dez para 
68”, disse, referindo que tam-
bém se vão implementar pro-
gramas e planos de maneio e 
controlo que visam prevenir a 
propagação, sobretudo, da la-
garta migrador africano e da 
chamada tuta absoluta, que 
atacam o milho e o tomateiro, 
respectivamente.
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TCP JÁ PODEM PAGAR CONTRIBUIÇÕES ADIANTADAS

Trabalhadores por Conta Própria com mais benefícios de segurança social, nos termos do novo regulamento aprovado pelo Governo

Sistema de Segurança Social
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O Presidente da 
República, Fi-
lipe Nyusi, de-
fende a neces-
sidade de as 

Pequenas e Médias Empre-
sas (PME) buscarem cada 
vez mais formas de diver-
sificar a economia nacional 
e se tornarem sustentáveis, 
estabelecendo parcerias ou 
outras formas, incluindo o 
recurso à Bolsa de Valores 
de Moçambique. 
O Chefe de Estado fala-
va esta segunda-feira na 
abertura da 53.ª edição da 
Feira Internacional de Ma-
puto (FACIM), em que de-
fendeu que este segmento 
de empresas deve estimu-
lar novas iniciativas de in-
vestimento público-privado 

e criar oportunidades de 
negócios junto de gran-
des empresas, bem como 
manter intercâmbio com 
companhias internacionais 
para garantir cada vez mais 
maiores exportações de 
produtos nacionais.
Considerando o papel das 
PME na diversificação da 
economia, o governante 
disse ser urgente que elas 
aproveitem a feira para 
alargar o mercado dos pro-
dutos nacionais, expondo as 
potencialidades do país.
“Esta é mais uma oportuni-
dade para alargar o merca-
do e os produtos nacionais, 
internacionalizar a econo-
mia moçambicana, expor 
as potencialidades de pro-
dução e aumentar a diver-

sificação de exportações”, 
afirmou.
“Esperamos que, nesta edi-
ção, as PME identifiquem 
e conjuguem parcerias de 
ganhos quantitativos e qua-
litativos no acesso a tec-
nologias, conhecimento e 
fortalecimento do capital”, 
disse Nyusi.
Por outro lado, o PR referiu 
que a FACIM constitui uma 
oportunidade única para 
garantir o fortalecimento da 
cooperação entre Moçam-
bique e outros países.
Aliás, o lema desta edição, 
a sétima consecutiva a de-
correr em Ricatla, distrito 
de Marracuene, é “Moçam-
bique e o mundo: alargando 
o mercado, promovendo in-
vestimento e potenciando 

NYUSI INSTA PME A BUSCAREM
FORMAS DE SUSTENTABILIDADE

FACIM 2017

O Presidente da República percorreu vários “stands” e dialogou com os expositores

parcerias”.
Explicou que, enquanto fei-
ra anual e multissectorial, 
a FACIM tem a faculdade 
de congregar, num único 
espaço, todos os sectores 
económicos à escala nacio-
nal e internacional, consa-
grando-se num lugar pri-
vilegiado de encontro para 
o empresariado nacional e 
estrangeiro”.
Para Nyusi, a realização da 
53.ª feira revela que Moçam-
bique é hoje um país mais 
aberto para oportunidades 
de investimentos nacionais 
e estrangeiros.
“O nosso Governo tem es-
tado a realizar acções que 
garantam a melhoria da 
produção e produtividade, 
melhorando todos os secto-
res”, referiu.
O evento conta com pre-
sença de 1900 expositores, 
dos quais 1600 são empre-
sas nacionais e os restantes 
estrangeiros provenientes 
de 20 países, sendo novi-
dade a Bielorrússia. Sobre 
a participação de empresas 
estrangeiras, Nyusi dis-
se que esta constitui uma 
oportunidade para reforçar 
a promoção e aprofunda-
mento da cooperação com 
Moçambique. 
“A vossa presença constitui 
uma ocasião singular para 
o reforço e promoção do 
aprofundamento da coope-
ração entre o povo de Mo-
çambique e os vossos paí-
ses”, disse, salientando que 
investir em Moçambique é 
estar na montra regional e 
do continente africano.
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Stand de exposição de gado na FACIM

Como tem sido comum, a FACIM abriu 
por volta das 9:00 horas, com o PR a 
cortar a fita, na presença de outros 
membros do Governo, incluindo o go-
vernador da província de Maputo.
O primeiro ponto escalado foi o Pavi-
lhão de Moçambique, onde todas as 
províncias apresentam as suas poten-
cialidades, desde as do sector agrário, 
mineiro, florestal, marinho, até cultural 
e turístico, incluindo inovações tecno-
lógicas. Interagindo com os exposito-
res, seguiu para o pavilhão Matchedje, 
onde estão expostas empresas es-
trangeiras. Também visitou as tendas 
exclusivas dos sectores da energia, 
agricultura, PME, bem como a área re-
servada à pecuária.
Em entrevista à nossa reportagem, al-
guns expositores disseram estar ex-
pectantes com a feira, esperando mos-
trar as potencialidades que possuem, 
mas também estabelecer parcerias 
para investimento em Moçambique 
e, do lado do estrangeiro, conseguir 
parceiros para venda ou colocação de 
seus serviços.

Por exemplo, Cabo Delgado adoptou 
para a presente feira o lema “Promo-
vendo as cadeias de valores dos recur-
sos nacionais”, o qual desafia a região 
a promover o processamento tanto do 
sector agrícola como de recursos na-
turais, incluindo os minerais.
“Queremos atrair investimentos para 
preencher este vazio do processa-
mento na agricultura, pesca, turismo 
e recursos naturais”, disse Florêncio 
Chavango, director da Indústria e Co-
mércio, salientando que a partir des-
ta feira “queremos atrair investidores 

para as diferentes cadeias de valor 
disponíveis na província”.
Inhambane, Terra de Boa Gente, leva 
à FACIM produtos agrícolas, frutas, 
turismo, pesca, piripíri, óleo de coco e 
outros produtos, mas busca também 
parceiros para processarem a produ-
ção agrícola.
“Inhambane está a caminhar bem no 
processamento, mas queremos mais e 
grandes empresas que nos garantam 
o consumo, todo o ano, de tudo o que 
a gente produz através do processa-
mento”, explicou João Chacanhanza, 

DIVERSIDADE DA 
PRODUÇÃO NACIONAL

Florêncio Chavango, de Cabo Delgado João Chacanhanza, de Inhambane



530 de Agosto de 2017 SOCIEDADE

Uma das novidades desta edição da 
FACIM, no capítulo das premiações, é 
que, diferentemente dos anos ante-
riores, em que foram galardoados os 
maiores exportadores, investidores, 
este ano a organização olhou apenas 
para as maiores PME e os maiores in-
vestidores de 2012 a 2016.
Para a categoria de Pescas, o primeiro 

classificado foi a Pesca Moz Ltd; Agri-
cultura, Tenga Ltd; Mineiro, Temane 
Ltd; e Produtos Manufacturas para 
Ecomoz - Energias Renováveis. Para 
PME revelação foi premiada a empresa 
Florista Lena. Ainda tiveram prémios 
os segundos e terceiros classificados 
nas mesmas categorias.
Dos maiores investidores 2012-2016, 

foram premiados na categoria Agrí-
cola a empresa Make In Moz; Energias, 
Kuvaninga Energy; Infra-estruturas, 
MPDC-SA; Serviços, PUMA Energy 
Moz; Turismo, Maputo AFFEC Gloria; 
Indústria, Middal. 
A FACIM encerra no dia 3 de Setembro 
e os organizadores esperam superar o 
número de visitantes da última edição.

director da Indústria de Co-
mércio.
Alemanha é um dos tra-
dicionais expositores da 
FACIM e este ano participa 
com sete empresas, incluin-
do a gigantesca Siemens, 
que promete anunciar ainda 
esta semana um novo pro-
duto para Moçambique.

Os alemães têm expectati-
vas de criar novos parceiros 
de negócios e estabelecer 
contactos para investimen-
tos em novas áreas, haven-
do já um trabalho do gover-
no alemão para a materiali-
zação deste desiderato em 
Moçambique.
Já Portugal participa com 32 

empresas, sendo sete no-
vas, ligadas às áreas agro-
-alimentar, de construção 
civil, ambiente e seguros.
Por sua vez, a África do Sul, 
um dos maiores investi-
dores no país, vem com 30 
empresas, das quais 10 são 
de província fronteiriça de 
Mpumalanga e 20 de outras 

regiões.
Os responsáveis desta dele-
gação procuram sobretudo 
parecerias com empresas 
moçambicanas para terem 
acesso ao mercado nacio-
nal, onde possam colocar os 
seus produtos em grandes 
quantidades.    

Diferentemente do passado, este ano foram premiados PME na abertura da FACIM

PREMIADOS MAIORES 
PME E INVESTIDORES
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O continente africano é uma das regiões do mundo ri-
cas em recursos naturais, desde os florestais e ma-
rinhos, aos minerais, cuja exploração tem sido feita 
de forma intensiva e sem processamento primário 
internamente.

A abundância destes recursos, sobretudo o ouro, diamantes, pe-
tróleo, gás, carvão mineral, por serem de grande valor no mer-
cado internacional, faz com que muitos governos subalternizem 
ou esqueçam de investir em outras áreas de desenvolvimento, 
como agricultura, pesca e outras áreas, deixando as economias 
dependerem única e exclusivamente de fontes esgotáveis.
Esta situação faz com que os países sejam vulneráveis a choques 
económicos externos e a outras situações arriscadas porque, de 
acordo com o Presidente da República, Filipe Nyusi, são recursos 
esgotáveis e sensíveis a oscilações no mercado.
Por isso que o governante defende a diversificação da economia 
através de parcerias como condição basilar para o combate à po-
breza.

A abertura da TICAD VI foi feita pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, com 
desafios para os países africanos

Ministro dos Negócios Estrangeiros do Japão, Tro Kono

ÁFRICA NÃO PODE DEPENDER 
DE FONTES ESGOTÁVEIS
- defende PR, Filipe Nyusi, na reunião interministerial da TICAD

Texto: Leonildo Balango
Foto: Januário Magaia
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O ministro dos Negócios Estran-
geiros do Japão, Tro Kono, disse 
que o seu país continuará a en-
vidar esforços visando assegu-
rar o comércio livre e fortalecer 

as rotas de ligação entre a Ásia e 
África, incluindo o investimento 
qualitativo em infra-estruturas.
A fonte disse ser crença da TI-
CAD que, através da junção da 

inteligência de vários parceiros, é 
possível alcançar aquilo que um 
país sozinho não consegue con-
cretizar.
O dirigente nipónico salientou 

que a reunião de Maputo, que 
marcou os 15 anos da TICAD, 
tornou-se numa plataforma de 
desenvolvimento de África, ten-
do sido aplicados, só no ano pas-
sado, 5 mil milhões de dólares no 
continente em três áreas, no-
meadamente indústria, resiliên-
cia e saúde e estabilidade social.
Disse que o Japão está a acelerar 
os seus investimentos para me-
lhorar a conectividade do conti-
nente, criando mecanismos para 
sistemas seguros de navegabi-
lidade dos mares, obedecendo a 
normas internacionais.
A componente da saúde, disse 
estar a ser promovida através da 
formação e outras actividades 
que incluem alimentação nutri-
cional e cobertura universal.
Desde que a iniciativa TICAD foi 
criada, encontrando-se já na 
sexta versão, o Japão investiu 
cerca de 38 mil milhões de dó-
lares em diferentes áreas, que 
incluem expansão da rede eléc-
trica.

Para o ministro dos Negócios 
Estrangeiros e Cooperação de 
Moçambique, Oldemiro Balói, a 
relação entre África, Japão e par-
ceiros de cooperação e desen-
volvimento, no quadro da TICAD, 
constitui um complemento cru-
cial aos esforços empreendidos 
pelos povos e governos de África 
nas áreas críticas de desenvolvi-
mento.
“Por isso, reiteramos a nossa de-

terminação de continuarmos a 
realizar acções visando à conso-
lidação desta parceria dinâmica, 
sempre privilegiando uma coo-
peração baseada em benefícios 
mútuos para todas as apartes 
interessadas”, disse o governan-
te no encerramento do evento, 
que analisou o relatório sobre o 
progresso das acções aprovadas 
na última reunião ministerial de 
Nairobi e discutiu os desafios que 

o continente africano enfrenta 
na actualidade, nomeadamente 
a segurança, vulnerabilidade cli-
matérica e as possíveis soluções.
A reunião ministerial da TICAD 
foi organizada pelo governo do 
Japão, em parceria com as Na-
ções Unidas, Banco Mundial e 
Comissão da União Africana, 
devendo a próxima ter lugar no 
Japão, em 2018. 
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A TICAD reuniu Japão e África em Maputo com renovação de compromisso

“África não pode continuar a 
hipotecar o seu crescimento e 
desenvolvimento económicos 
a fontes limitadas de receitas 
que dependem exclusivamen-
te das exportações dos recur-
sos naturais de que dispõe na 
sua forma primária. Primeiro 
porque são esgotáveis e, se-
gundo, porque são sensíveis a 
oscilações”, defendeu o diri-
gente na abertura da 6.ª Confe-
rência Internacional de Tóquio 
para o Desenvolvimento de 
África (TICAD).
O estadista moçambicano de-
fendeu que a forma mais eficaz 
de aproveitar estes recursos é 
promover o seu uso sustentá-
vel e agregado, permitindo pri-
meiro a sua exploração interna 

para agregar valor, mas tam-
bém diversificar a economia.
Para o efeito, o sector priva-
do deverá assumir um papel 
preponderante no desenvolvi-
mento de projectos de inves-
timento e de transferência de 
tecnologias e conhecimentos.
“Uma opção infalível é a parti-
cipação cada vez mais forte do 
sector privado como um par-
ceiro estratégico dos governos 
no impulso ao crescimento e 
desenvolvimento”, disse, sa-
lientando que Moçambique já 
está a dar passos visíveis nes-
se sentido.
Outra condição para o efeito é a 
manutenção da paz, e o conti-
nente prevê o calar das armas 
até 2020.

“Em Moçambique estamos 
profundamente comprome-
tidos em calar as armas até 
2020”, declarou, salientando 
que este é também um objec-
tivo continental.
Sobre o encontro, que juntou 34 
ministros africanos dos Negó-
cios Estrangeiros e Segurança 
e japonês, bem como quadros 
daquele país para debater os 
desafios do continente e pos-
sibilidades de cooperação, de-
fendeu que a participação de 
Moçambique no processo da 
TICAD é positiva e com impac-
to significativo no desenvol-
vimento das infra-estruturas, 
como o Corredor de Desenvol-
vimento de Nacala, que inclui 
um sistema ferro-portuário e 

rodoviário, hospitais e centros 
de formação, para além da atri-
buição de bolsas de estudo a 
moçambicanos. 
Sobre a situação económica 
mundial, africana e do país, o 
PR demonstrou que a recessão 
que se verifica é mundial e que 
abrange quase todos os países.
Defende que o crescimento do 
continente africano será pos-
sível com a transformação es-
trutural das relações económi-
cas tradicionais e dos modelos 
de produção, reduzindo o que 
chamou de “interacção políti-
ca formalista e burocratizada”, 
privilegiando a concentração 
na conclusão dos projectos em 
curso.

JAPÃO RENOVA COMPROMISSO NAS RELAÇÕES COM ÁFRICA

TICAD: COM-
PLEMENTO 

CRUCIAL AOS 
ESFORÇOS DE 

ÁFRICA
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A “Operação Tron-
co”, uma cam-
panha levada a 
cabo pelo Mi-
nistério da Terra, 

Ambiente e Desenvolvimen-
to Rural (MITADER) durante 
os primeiros meses do ano 
em curso, com vista a redu-
zir os desmandos no sector 
madeireiro nacional, resultou 
na aplicação de 2639 multas, 
que correspondem a mais de 
700 milhões de meticais, pelo 
incumprimento das normas 
de exploração dos recursos 
florestais.
Além disso, segundo dados 
avançados há dias pelo mi-
nistro Celso Correio, no âm-
bito da visita do Chefe de 
Estado, Filipe Nyusi, àquele 
pelouro, estão proibidos de 
exploração e venda de ma-
deira 330 operadores.
Fazendo o balanço de meio-
-termo do quinquénio, o go-

vernante destacou a apreen-
são de 222.376,42 metros 
cúbicos de madeira em toro, 
18.293 metros cúbicos de 
madeira serrada, entre ou-
tros produtos florestais. Com 
a madeira apreendida, serão 
fabricadas até 2019 mais de 
800 mil carteiras escolares a 
serem distribuídas um pouco 
por todas as escolas do país.
Em termos de produção, re-
feriu que foram exportados 
cerca de 335 mil metros cúbi-
cos de madeira em toro e 606 
mil de madeira serrada para a 
China, o maior comprador.
Correia apontou que entre 
2015 e 2016 foram reflores-
tados perto de 4140 hectares 
com espécies nativas e exóti-
cas, para fins de conservação 
e benefícios comunitários. 
No que concerne ao maneio 
comunitário dos recursos flo-
restais, o MITADER canalizou 
118 milhões de meticais para 

805 comunidades residentes 
nas áreas onde ocorre a ex-
ploração florestal.
No contexto da terra e orde-
namento territorial, através 
do programa Terra Segura, o 
MITADER conseguiu atribuir 
500 mil DUAT, representando 
uma subida de 1,6 por cento, 
para dez por cento da popula-
ção, que passou a ter o Direito 
de Uso e Aproveitamento de 
Terra.
A visita do PR ao MITADER, 
como noutras instituições 
por onde passou, tinha em 
vista monitorar a implemen-
tação do Plano Quinquenal do 
Governo 2015-2019. Assim, 
resumiu-se na verificação 
das actividades em curso, in-
teracção com os profissionais 
de todos os níveis e terminou 
numa reunião com os qua-
dros de cada instituição, em 
conselhos consultivo.
O ponto de entrada foi o edifí-

Filipe Nyusi escalou o MITADER em mais uma visita de trabalho

Texto: Brígida da Cruz Henrique

“OPERAÇÃO TRONCO” RENDEU 
700 MILHÕES MT AO ESTADO

cio-sede, onde funciona o ga-
binete do ministro, seguindo-
-se o Instituto Médio de Pla-
neamento Físico, onde se in-
teirou das técnicas modernas 
e tradicionais e benefícios 
decorrentes do planeamento 
urbano e rural. Importante foi 
saber que nas zonas urbanas 
e rurais os talhões devem ter 
dimensões de trinta por qua-
renta metros e cinquenta por 
cinquenta, respectivamente, 
com arruamentos e reservas 
para instituições públicas.
Neste instituto, o PR assistiu 
à cerimónia de graduação de 
95 finalistas dos cursos de 
Planeamento Físico e Topo-
grafia, a quem recomendou 
profissionalismo, disciplina 
e responsabilidade nas suas 
actividades, tendo em conta 
a exiguidade de técnicos no 
sector do planeamento físico.
Outra área visitada foi o 
Fundo de Desenvolvimento 
Sustentável (FUNDER), que 
se destina à angariação e fi-
nanciamento de projectos de 
desenvolvimento rural. Aqui, 
Nyusi soube que este sector 
dá apoio técnico aos produ-
tores do sector familiar para 
aumentarem as suas áreas 
de cultivo, uso de novas téc-
nicas de produção e sensibili-
zação do sector privado para 
a bancarização das zonas 
rurais.
No Conselho Consultivo, o 
PR elogiou a convivência e a 
interacção entre os funcio-
nários mais novos e velhos e, 
sobretudo, como os últimos 
se adaptam às Tecnologias de 
Informação e Comunicação 
(TIC).
“Hoje vim para visitar o Mi-
nistério, mas voltarei para 
trabalhar”, disse em jeito de 
fecho da reunião que durou 
poucos minutos.



930 de Agosto de 2017 SOCIEDADE

A reabilitação da 
Estrada Nacio-
nal Número 4 
(EN4) está a ga-
nhar forma, com 

algumas secções já a apre-
sentarem melhorias e um 
bom nível de execução dos 
trabalhos.
Por exemplo, a secção 16 
da rodovia, que vai do nó da 
Moamba até Ressano Garcia, 
com 40 quilómetros, já re-
gista 16 por cento do nível de 
execução, garantindo-se que 
seja entregue até dia 15 de 
Dezembro. 
Os trabalhos de reabilitação 
deste troço, avaliados em 
800 milhões, consistem no 
melhoramento do piso, com 
a colocação de novo asfalto, 
aumento do número das pis-
tas de pagamento da porta-
gem de Moamba, de quatro 
para oito, para face às en-
chentes nos períodos de pico, 
mais precisamente durante a 
Páscoa e o Natal, em que há 
muito fluxo de viaturas a en-
trar e sair do país.
Refira-se que a portagem da 
Moamba adoptou o uso de 
painéis solares durante o dia 
para minimizar os custos de 
energia e durante o período 
nocturno usa a energia da 
rede ou geradores, segundo 
o director de Manutenção da 
Trans African Consessions 
(TRAC), Fenias Mazive.
Igualmente, a cada 200 me-
tros foram colocadas placas 
para localização das viaturas 
que avariarem.
O outro troço em reabilita-
ção parte do cruzamento da 
Shoprite da Matola à Praça 16 
de Junho, na cidade de Mapu-
to, com dez quilómetros de 
extensão, cujas obras estão 
com 5 por cento do nível de 
execução.

Mazive disse que no momen-
to estão em curso as obras de 
contenção, remoção da ilumi-
nação e construção da base 
para a faixa central da estra-
da, reabilitação do pavimento 
antigo e adição de mais duas 
faixas de rodagem.
As pontes e os viadutos ao 
longo deste troço estão tam-
bém a beneficiar de reabilita-
ção e ampliação.
Na zona de Pilivim está sen-
do erguida uma rua paralela 
para impedir que residentes 
e negociantes, sobretudo os 
localizados nas bermas da 
estrada, tenham acesso di-
recto à via principal. Isto visa 
garantir a transitabilidade, 
mobilidade e minimizar o ris-
co de ocorrência de acidentes. 
Também está a ser construí-
da uma vala de drenagem 
que parte do interior da zona 
de Pilivim para escoar a água 
da chuva, de modo impedir o 
alagamento na época chuvo-

sa. 
Até ao momento, nenhuma 
das 57 famílias que residem 
nas bermas da rodovia foi 
reassentada, sendo que o 
processo está a ser liderado 
pela Administração Nacio-
nal de Estrada (ANE). Neste 
momento decorrem con-
versações, presumindo-se 
que possam ser alojadas na 
Moamba.
Devido às obras, o tráfego 
tem sido intenso e, por isso, 
apela-se à condução pru-
dente e obediência aos sinais 
temporários.
Entretanto, os automobilistas 
utentes da via consideram 
que os trabalhos de reabilita-
ção estão a condicionar muito 
o tráfego, provocando longas 
filas e atrasos aos locais de 
trabalho.
“Está muito difícil chegar à 
cidade nestes dias. Até os que 
não dependem do transporte 
semicolectivo são obrigados 

a levantar cedo para não atra-
sarem aos locais de traba-
lho”, deplorou Ernesto Banze, 
utente da via e residente no 
bairro do Fomento, defenden-
do que se deviam encontrar 
boas alternativas para evitar 
engarrafamentos por conta 
desta reabilitação.
A EN4 conta com uma báscu-
la na localidade de Pessene, 
na Moamba, com duas ba-
lanças para fiscalizar o peso 
dos camiões de modo a evitar 
a degradação precoce da via, 
sendo pesadas diariamente 
mil a 1500 viaturas. 
“Diariamente são aplicadas 
multas devido ao excesso de 
carga naquela báscula”, disse 
Fenias Mazive. 
As obras de reabilitação e 
alargamento da EN4 estão 
avaliadas 2.4 mil milhões me-
ticais, fundos totalmente da 
TRAC, a concessionária da 
via.

SECÇÃO 16 CONCLUÍDA ATÉ DEZEMBRO 

O troço Shoprite da Matola-Praça 16 de Junho está a ser alargado

Texto: Líria Samissone 

Reabilitação da EN4 
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No domínio da 
protecção so-
cial obrigató-
ria, 3910 traba-
lhadores e 277 

empresas passaram a fazer 
parte do sistema de segu-
rança social nesta parcela 
do país, com grande parque 
industrial, significando que 
mais pessoas passaram a 
estar cobertas contra os 
riscos da incerteza quanto 
ao futuro, na velhice e na 
doença ou contra a perda 
momentânea da capacida-
de de trabalho. 
Ainda no domínio da segu-
rança social, foram inscritos 
no mesmo período 336 tra-
balhadores por conta pró-
pria, podendo assim poupar 
para o futuro.
Estes dados foram faculta-
dos pela ministra do Tra-
balho, Emprego e Seguran-
ça Social, Vitória Diogo, no 
quadro da visita de três dias 
à província de Tete.
“É importante exortar todas 
as entidades empregado-
ras, bem como aos traba-
lhadores por conta própria, 
para que honrem os seus 

compromissos, canalizan-
do as contribuições para a 
segurança social, evitando, 
desta forma, acumular dí-
vidas para com o sistema e 
a coarctação do direito dos 
trabalhadores de beneficia-
rem das pensões e outras 
prestações em caso de ne-
cessidade”, disse a ministra.
A governante explicou que, 
ainda no quadro da protec-
ção social, o Governo está 
a rever o Regulamento de 
Segurança Social Obrigató-
ria, visando, dentre outros 
aspectos, estimular uma 
maior permanência no tra-
balho activo e desencorajar 
a constituição do direito à 
pensão de reforma, de for-
ma antecipada.
Numa outra abordagem, 
Vitória Diogo referiu que o 
Centro de Mediação e Ar-
bitragem Laboral (CEMAL), 
visando contribuir para a 
estabilidade e paz laboral 
nas empresas, realizou 384 
visitas, tendo detectado ir-
regularidades ou infracções 
que resultaram em adver-
tências.

A província de Tete 
criou, durante o pri-

meiro semestre do ano 
em curso, cerca de 10 

mil postos de trabalho, 
sendo a empresa Mo-
zambique Leaf Tobac-

co (MLT) a que mais 
contribuiu, com 1624 
empregos permanen-
tes, superando a ad-
ministração pública, 

as mineradoras Vale e 
Jindhal e as empresas 

de construção civil. 

TETE CRIA DEZ MIL POSTOS DE TRABALHO
No primeiro semestre de 2017

Ministra Vitória Diogo inaugura mais uma unidade de formação profissional

FORMAÇÃO IMPORTANTE 
PARA TRANSFORMAÇÃO SOCIAL
A formação do capital humano 
está no epicentro do desenvol-
vimento de Moçambique, razão 
pela qual consta dos cinco pi-
lares do Programa Quinquenal 
do Governo, pois é no Homem 
que reside a força motriz para a 
transformação da sociedade e 
de um país.
Atendendo a este desiderato, 
em 2015 o Executivo criou o 
programa de unidades móveis 
denominado “Escolas que an-
dam”, alocadas aos distritos 
para dotar a população local de 
competências profissionais.  
Com efeito, foi entregue há dias 
mais uma unidade móvel no 
distrito de Marara, província de 
Tete, para formar a população 
local nas áreas de serralharia e 
electricidade, durante dois me-
ses, sem nenhum custo. 
Na ocasião, a ministra do Tra-
balho, Emprego e Segurança 
Social, que dirigiu a cerimónia, 
referiu que as unidades móveis 
têm uma componente social 
forte, pois permitem alcançar a 
população jovem carenciada e 

que reside em zonas recônditas 
deste país.
Disse igualmente que, com 
outra unidade móvel de agro-
-processamento alocada à pro-
víncia em 2015, foram forma-
dos 265 jovens nos distritos de 
Angónia, Changara, Tsangano, 
Chiúta, Chifunde e Zumbo. 
Já com a nova unidade, espera-
-se que sejam alcançados todos 
os distritos e o maior número 
de beneficiários.
Desde a criação do programa, 
foram formados em todo o país 
4494 beneficiários.
Aos jovens beneficiários, Dio-
go recomendou que encarem a 
oportunidade com responsabi-
lidade, explorando ao máximo 
o que os formadores têm para 
transmitir, colocando questões 
em caso de dúvidas, para que 
no final do curso tenham fer-
ramentas necessárias e sejam 
profissionais com habilidades 
e atitudes, capazes de oferecer 
serviços de qualidade à comu-
nidade e gerar emprego para 
outras pessoas.
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A taxa de cura 
da desnutri-
ção aguda 
em crianças 
menores de 5 

anos, na cidade de Maputo, 
apresentou, durante o pri-
meiro semestre do ano em 
curso, um desempenho de 
93.5 por cento, com a cura 
de 174 crianças com desnu-
trição aguda das 195 admiti-
das nas unidades sanitárias 
da urbe.
A taxa de mortes foi de 6.5 
por cento, o que está abaixo 
do limite estabelecido, que é 
de 10 por cento. A cura mí-
nima recomendada é de 72 
por cento. 
Para que as crianças cura-
das não retornem aos 
hospitais com os mesmos 
problemas de desnutrição 
após a alta, as mães acom-

panhantes beneficiam de 
palestras e demonstrações 
culinárias nas enfermarias 
de pediatria, o que permite 
obter conhecimentos sobre 
a importância de boas práti-
cas alimentares para a saú-
de da criança. 
O tratamento da desnutri-
ção aguda com complica-
ções médicas é feito em re-
gime de internamento, sen-
do que os hospitais gerais 
José Macamo e Mavalane 
são os que assistem estes 
casos.
O número de pacientes que 
recorrem a estas unida-
des sanitárias padecendo 
desta doença tem vindo a 
reduzir devido às activida-
des de promoção de boas 
práticas alimentares, alei-
tamento materno exclusivo 
e demonstrações culinárias 

realizadas nas escolas, cre-
ches, comunidades e nas 
unidades sanitárias.
Segundo a directora de Saú-
de da cidade de Maputo, 
Alice Magaia de Abreu, no 
primeiro semestre de 2017 
foram suplementadas com 
vitamina A 86.772 crianças 
com idades que variam de 6 
a 59 meses, e 18 001 mulhe-
res no pós-parto.
Foram ainda desparasita-
das com mebendazol 66 959 
crianças e 18 838 gestantes 
na consulta pré-natal.
Igualmente, foram realiza-
das 1952 palestras nas es-
colas e nas unidades sani-
tárias e 157 demonstrações 
culinárias nas unidades de 
saúde e comunidades, e for-
mados 187 activistas comu-
nitários na área de nutrição, 
bem como 50 gestores e co-

zinheiros das escolinhas da 
cidade de Maputo em maté-
ria de nutrição.  
Palestras nas unidades sa-
nitárias, feiras de gastro-
nomia e exposição de vá-
rios produtos de alto valor 
nutritivo localmente dis-
poníveis e campanhas de 
educação alimentar e nu-
tricional, incluindo demons-
trações culinárias, são ac-
ções apontadas por Abreu 
como componentes de toda 
uma campanha com vista 
a reduzir os índices de des-
nutrição aguda e crónica na 
cidade de Maputo.
Segundo explicou a dirigen-
te, estas acções conjugadas 
levaram a capital a reduzir 
os casos de internamento 
por desnutrição aguda nos 
principais hospitais.

CURA DA DESNUTRIÇÃO AGUDA
ACIMA DE 90 POR CENTO EM MAPUTO

Boas práticas alimentares são fundamentais para evitar desnutrição, sobretudo em crianças
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O Governo, as 
empresas e o 
sindicato dos 
t r a b a l h a d o r e s 
das empresas 

de segurança privada estão 
a concertar com vista a 
melhorarem as condições de 
trabalho e de vida dos agentes 
deste ramo.
Trata-se de um sector que, 
apesar de ter tendências a 
melhorar, enfrenta dificuldades 
de vária ordem, como a falta 
de pagamento de salários, 
descontos não canalizados 
à segurança social, falta de 
condições de trabalho como 
fardamentos, entre outros que 
resultavam em frequentes 
greves.
Mas, com o surgimento dos 
sindicatos, este sector de 
actividade deixou de ser líder 
de greves, melhoraram as 
condições de trabalho, fixou-
se o pagamento das famosas 
quatro horas extras do 
trabalho, já há direito de bem 
comum, entre outros subsídios 
que resultaram de negociações 
entre empregadores e o 
sindicato, com envolvimento do 
Executivo.
Por exemplo, com a 
intervenção dos sindicatos 
neste sector, mais de uma 
dezena de greves convocadas 
não foram realizadas, tendo-se 
optado pelo diálogo e soluções 
pré-negociadas, explicou 
Pedro Baltazar, presidente do 
Concelho de Administração 
da Associação das Empresas 
Moçambicanas de Segurança 
Privada (AEMSP).
“No ano passado, o sector não 
registou nenhuma situação de 
greve”, referiu. 
O país conta actualmente 
com mais de 100 empresas a 
operarem na área de segurança 
privada e cerca de 30 mil 
trabalhadores, sendo que 12 
mil estão concentrados numa 
empresa, a G4S.
Para que este sector seja 

valorizado, a AEMSP quer 
criar a câmara da actividade 
de segurança privada e 
um sindicato único, bem 
como contribuir para o 
estabelecimento de uma 
legislação da actividade 
privada consentânea com 
a realidade e fortalecer o 
conceito de segurança como 
direito humano. 
Além disso, quer-se fortalecer 
e valorizar as carreiras 
profissionais da segurança 
privada e dar garantia 
de acesso aos cursos de 
formação e respectivas 
reciclagens, bem como criar 
e estimular o compromisso 
de responsabilidade social no 
sector.
Há dias, o Governo, os 
empregadores e o sindicato 
deste ramo reuniram-se com 
o objectivo de criar o Conselho 
Nacional de Segurança Privada 
(CNSP), um órgão consultivo 
do Ministério do Interior (MINT) 
com o objectivo de intensificar 
a cooperação entre o sector 

privado e os outros actores.
Na ocasião, a fonte disse que 
este sector é um dos que 
mais empregam no país, 
contribuindo para a geração 
da renda e redistribuição da 
riqueza através do pagamento 
de impostos e combate ao 
desemprego.
A conferência visava criar 
espaço de discussão ampla, 
troca de ideias à volta de 
variados temas que norteiam 
a actividade de segurança 
privada no país, de forma a 
trazer inovações e soluções 
para conferir dignidade ao 
sector. O encontro envolveu 
o Governo, empresariado, 
estruturas representativas dos 
trabalhadores, sociedade civil e 
outros segmentos. 
Por seu turno, o secretário-
geral do Sindicato Nacional 
dos Trabalhadores de 
Empresas Privadas (SINTESP), 
Boaventura Subine, defende 
fiscalização da aplicação da 
Lei de Trabalho 8/2007, de 1 de 
Agosto, e do Decreto 9/2007, de 

30 de Abril, por existirem neste 
sector ainda empresas sem as 
mínimas condições de trabalho, 
instalações, equipamentos 
inadequados e que não pagam 
as obrigações fiscais.
Por seu turno, o inspector-geral 
do Trabalho, Joaquim Siúta, 
referiu que muitas empresas 
deste sector não estão inscritas 
no sistema de segurança social, 
e as inscritas estão na condição 
de devedores e não pagam as 
contribuições.
A fonte apela ao sector para 
lutar pela criação de mais 
postos de trabalho dignos de 
igualdade, liberdade e dentro 
do respeito pelos direitos 
fundamentais.
“É preciso olhar para a 
segurança física das pessoas, 
mas também olhar com muita 
preocupação para a segurança 
social dos agentes de segurança 
privada e das suas famílias, 
pois é nosso desejo que os 
trabalhadores de hoje não se 
transformem em mendigos do 
amanhã”, explicou.

Encontro entre Governo, empresariado, representantes dos trabalhadores em busca de soluções dos problemas de agentes de segurança

MELHORAM CONDIÇÕES DE VIDA DE AGENTES
Segurança privada

Texto: Líria Samissone
Foto: Januário Magaia
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As eleições para 
a escolha do 
novo bastonário 
da Ordem dos 
Contabilistas e 

Auditores de Moçambique 
(OCAM) realizaram-se no sá-
bado, com Mário Vicente Sitoe 
a superar o seu adversário 
directo Octávio Manhique, ao 
amealhar 231 votos contra 
91. No total estavam inscritos 
948 contabilista, mas apenas 
346 votaram. 
No Colégio dos Auditores, dos 
43 membros com direito a 
voto apenas 17 se fizeram às 
urnas. 
Sitoe concorria pela lista B, 
Octávio Manhique pela C e 
Abel Guaiaguaia pela lista A. 
Este último era concorren-
te único para o Colégio dos 
Auditores, tendo-se tornado 
vice-presidente do Conselho 
Geral.
O processo de votação decor-
reu a nível nacional e teve o 
seu início pelas nove horas da 
manhã e terminou por volta 

das 14:30 horas.
No fim do anúncio dos resul-
tados dos votos, os órgãos 
sociais dos dois colégios (o 
dos auditores e contabilitas) 
reuniram-se para eleger o 
bastonário, tendo Sitoe obtido 
maior pontuação. 
Reagindo à sua recondução a 
bastonário da OCAM, o res-
ponsável disse ser altura de 
dar continuidade ao processo 
de criação de uma classe pre-
parada para responder aos 
grandes desafios da econo-
mia do país.
O nosso interlocutor referia-
-se aos grandes projectos de 
exploração dos hidrocarbo-
netos no país e à necessidade 
de os contabilistas e audito-
res acompanharem o cresci-
mento da economia nacional.
“Nós sempre dissemos que a 
nossa candidatura é de res-
ponsabilidade e está à altura 
daquilo que são os desafios 
do país”, disse, acrescentan-
do que um dos grandes desa-
fios futuros é filiar a Ordem às 

entidades internacionais de 
certificação da profissão.
No que se refere ao controlo 
da qualidade, Sitoe disse que 
a Ordem vai trabalhar com 
congéneres já experientes, 
principalmente a do Zimba-
bwe, para implementação 
deste instrumento.    
Outro objectivo da OCAM tem 
que ver com a consolidação 
de uma instituição de prestí-
gio e que seja orgulho da so-
ciedade, baseada nos valores 
de responsabilidade, profis-
sionalismo, inclusão, solida-
riedade, competência e alto 
sentido de serviço público. 
Promover as experiências 
adquiridas no campo prático 
para as universidades como 
contributo para moldar a 
formação de um corpo pro-
fissional altamente compe-
tente, que sirva os interesses 
da contabilidade empresarial 
como plataforma para ali-
mentar as finanças públicas, 
é outro desiderato. 
Sitoe reconheceu que não 

tem caminho fácil pela fren-
te, mas garante o alcance de 
uma Ordem com liderança 
firme, responsável, audaz e 
determinada na defesa da 
classe e do interesse público.
Mário Sitoe é contabilista 
certificado em exercício, com 
mais de 30 anos de experiên-
cia; gestor de topo em insti-
tuições públicas e privadas, 
com mais de 25 anos. É dou-
torado em Gestão Estratégi-
ca Empresarial pelo Instituto 
Universitário de Lisboa (ISC-
TE), professor auxiliar leccio-
nando as disciplinas de Con-
tabilidade, Finanças Públicas 
e Ética nos Negócios no mes-
trado. Sitoe é igualmente es-
critor, com duas obras e mui-
tas publicações e materiais 
de apoio para estudantes.
A Ordem dos Contabilistas 
e Auditores de Moçambi-
que conta com cerca de 4 mil 
membros, na sua maioria 
contabilistas, tendo sido cria-
da em 2013. 

Mário Sitoe foi reeleito para mais um mandato na Ordem dos Contabilistas e Auditores de Moçambique

MÁRIO SITOE
REELEITO BASTONÁRIO
DA OCAM
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A vila municipal 
de Quissico, 
no distrito de 
Zavala, parou 
no último fim-

-de-semana para acolher 
a 23.ª edição do Festival da 
Timbila, o M’saho 2017, um 
evento que juntou mais de 
40 mil espectadores vindos 
de todos os cantos do país.
No palco perfilaram vários 
grupos de timbila do distrito 
de Zavala, ngalanga, Grupo 
Cultural do ISARC e das For-
ças de Defesa de Moçambi-
que, estes dois últimos vin-
dos da capital do país.
O evento foi dirigido pelo 
governador de Inhambane, 
Daniel Chapo, que na oca-
sião defendeu que o M’saho, 
promovido anualmente pelo 
Executivo local, deve ser 
visto como uma marca da 
Terra de Boa Gente.
“O Festival da Timbila, cuja 
realização testemunhamos 

desde o ano de 1994, ocor-
re dentro dos esforços do 
Governo moçambicano no 
âmbito da preservação de 
hábitos e costumes típicos 
dos moçambicanos e que 
nos identificam como um 
povo no contexto das na-
ções”, referiu Daniel Chapo.
De acordo com o governan-
te, o Festival da Timbila, edi-
ção 2017, é realizado numa 
altura em que se questiona 
a eficácia dos métodos apli-
cados para a preservação do 
mwendje, árvore que forne-
ce a madeira para o fabrico 
deste instrumento musical 
tradicional e que se encon-
tra em perigo de extinção.
“Portanto, é necessário que 
os intervenientes, a todos 
os níveis, reflictam e encon-
trem soluções para a dis-
seminação e preservação 
desta planta na nossa pro-
víncia”, desafiou o governa-
dor.

Num outro desenvolvimen-
to, Chapo saudou a popula-
ção da vila de Quissico pela 
passagem do 45.º aniver-
sário da vila, que coincidiu 
com a realização do M’saho 
2017.
“Por esta ocasião, queremos 
felicitar os residentes, os co-
merciantes, o Governo Dis-
trital e Municipal, em parti-
cular, pois acompanhamos 
a evolução da vida social e 
económica da vila, reflecti-
da na construção e reabili-
tação de várias infra-estru-
turas sociais e económicas”, 
saudou o governador.
Por sua vez, Anifa Hassamo, 
directora-adjunta da Direc-
ção Provincial da Cultura e 
Turismo de Inhambane, dis-
se aos participantes que o 
Governo irá continuar a pro-
mover o turismo cultural, 
como forma de atrair mais 
turistas.
Para alguns espectadores 

O Festival da Timbila já é uma marca 

M’SAHO 2017 COM MAIS
DE 40 MIL ESPECTADORES

presentes no Festival da 

Timbila, o M’saho deve ser 

uma marca internacional.

Mauro Vombe, fotojornalis-

ta, disse ter valido a pena ter 

saído de Maputo para ver 

“in loco” o M’saho porque, 

segundo ele, carrega muita 

emoção e é uma maravilha.

“Foi um festival muito bo-

nito, equipara-se a festi-

vais internacionais como o 

Bush Fire, da vizinha África 

do Sul, que acontece anual-

mente naquele país, e aqui 

nós temos de internaciona-

lizar este evento”, defendeu 

Vombe.

Paula Nhamtumbo, con-

tabilista, acredita que o 

M’saho é cultura, é identi-

dade e deve ser uma marca 

registada e conhecida in-

ternacionalmente. Por isso, 

desafia as autoridades da 

Cultura e Turismo para, tal 

como fizeram da timbila, 

património cultural, o fa-

çam do festival.

“Já é tempo de as autorida-

des governamentais regis-

tarem o M’saho ou Festival 

da Timbila como uma mar-

ca registada e internacional, 

onde, para além de grupos 

de timbila local, participem 

grupos vindos de fora da 

província e de outros paí-

ses”, disse.


