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Que deus o ouça, 
Senhor Presidente!

Presenciamos e acompanhamos atentamen-
te o discurso do presidente Filipe Nyusi na 
cerimónia da sua investidura como Presi-

dente da República e, naturalmente, a nossa ex-
pectativa é ver materializadas as promessas pro-
feridas, nomeadamente as da inclusão e diálogo 
como únicos caminhos que possam levar à con-
solidação da paz, à orientação para o trabalho, 
como passos decisivos rumo à ‘fome zero’.

A sua pré-disposição em dar a vida pela pre-
servação da paz no país encoraja-nos embora e 
muito embora não o queiramos morto, queremos 
de facto ver a paz alcançada. Defi nir a paz como 
sua prioridade absoluta e continuar a defender e 
promover a paz são objectivos que terão a sua 
avaliação quando se concretizarem.

Ainda bem que o Senhor Presidente afi rmou 
que o maior vencedor nas eleições foi o povo mo-
çambicano. Aliás, sublinhou que ninguém venceu 
nem perdeu, mas que a democracia, sim, se con-
solidou. O povo, na verdade, agradece essas pa-
lavras pois conhece as regras de uma convivên-
cia num Estado de direito democrático e acredita 
que o Senhor Presidente vai seguir com rigor e 
exemplo. Parabéns, Senhor Presidente, por reco-
nhecer que a nossa força vem da nossa diversida-
de e da nossa riqueza social e cultural e prometer 
continuar a implementar acções que visam a va-
lorização da nossa diversidade etnolinguística, re-
ligiosa e racial, como nação una e indivisível com 

respeito à diferença de opinião.
Senhor Presidente, a revista Negócios ouviu-o 

com satisfação a afi rmar que “não haverá inclusão 
nem participação dos cidadãos nos processos da 
governação se cada um dos moçambicanos não 
tiver as mesmas oportunidades de acesso aos 
serviços públicos, à justiça e aos recursos nacio-
nais”. E que Deus o ouça, e muito obrigado.

Em relação ao repúdio à “caça às bruxas” que 
referiu no tema de luta contra a corrupção, en-
tendemos a mensagem e concordamos que, na 

Jaime Langa
jaime.langa1@gmail.com

EDITORIAL

“A sua pré-disposição em dar a 
vida pela preservação da paz no 
país encoraja-nos embora e muito 
embora não o queiramos morto, 
queremos de facto ver a paz 
alcançada.



Janeiro/Fevereiro 2020       7

EDITORIAL

verdade, é preciso avançar com projectos de de-
senvolvimento sem dispersar recursos em assun-
tos de alguma superfl uidade. Sobre a corrupção, 
a nossa opinião é conhecida, pois achamos que 
é preciso atacar a causa da corrupção e não per-
der tempo e recursos com as consequências da 
mesma.

A nossa maior preocupação mantém-se em 
relação à ocupação dos jovens. Moçambique é, 
sim, um país de jovens. Efectivamente, não have-
rá desenvolvimento do País sem o envolvimento 
da juventude e esta não nos parece se identifi car 
com o seu papel. É preciso defi nir com clareza 
as atribuições através das quais o Secretário de 
Estado para a Juventude e Emprego, recém-
-nomeado, irá trabalhar no sentido de garantir a 
educação e a formação profi ssional dos jovens, 
bem como o seu envolvimento no espaço político 
e na produção e produtividade referidas no seu 
discurso.

Já o ouvimos a prometer milhares de empre-
gos sem se referir sobre a forma como iria con-
cretizar esse desiderato e isso é começar pelo 
lado errado da coisa. Emprego é o local de traba-
lho do jovem, onde o mesmo ganha o salário para 
sustentar a sua família. Como é que isso se faz? O 

discurso político pode ser bom, contudo continua 
aquém da realidade prática. Falta-lhe apontar a 
estratégia e o plano efi cazes  para atingir os fi ns 
propalados.

 A nossa única proposta sobre a promoção do 
emprego ao jovem está no mapeamento e divul-
gação das oportunidades de investimento e cria-
ção de condições objectivas para que os jovens 
empresários possam aderir aos projectos, assu-
mirem o risco do negócio e empregarem outros 
jovens. A melhor oportunidade de negócio está 
na agricultura, na pecuária, na criação de cadeias 
de valor nos agro-negócios porque possuímos 
terra extensa, fértil e arável; água; estradas e po-
pulação para consumir. Talvez começar por aqui, 
Senhor Presidente. Quem sabe Moçambique 
pode mesmo dar certo!

Esta é a nossa primeira edição da revista Ne-
gócios no presente ano 2020 e o nosso tema 
de destaque é, além dos produtos permanentes 
da revista nomeadamente o ‘Café Negócios’ e o 
‘Clube Negócios’, a análise das relações de coo-
peração económica entre Moçambique e Portu-
gal com uma entrevista com a senhora embaixa-
dora de Portugal em Moçambique. 

“A melhor oportunidade de negócio está na agricultura, na pecuária, 
na criação de cadeias de valor no agro-negócio porque possuímos 
terra extensa, fértil e arável; água; estradas e população para consumir. 
Talvez começar por aqui, Senhor Presidente. Quem sabe Moçambique 
pode mesmo dar certo!
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 Um forte abraço
ao mundo dos 
negócios

O mundo está a ser assolado por uma pandemia causada por um 
vírus designado CORONAVÍRUS com um altíssimo poder de in-
fecção e contaminação e causador de uma doença designada 

COVID-19 responsável pela morte, até agora, de cerca de quinze mil 
pessoas no mundo inteiro. É uma situação de pandemia global e Mo-
çambique é parte desta aldeia.

Exortamos os nossos parceiros, clientes, fornecedores, nossos co-
laboradores e suas famílias a um cuidado, cada vez mais, redobrado e 
intensifi cado na tomada de medidas preventivas de contágio por este 
vírus. O acompanhamento e seguimento das orientações das institui-
ções de saúde sobre o nosso comportamento perante esta pandemia 
são cruciais.

O mundo dos negócios está totalmente paralisado e terá efeitos so-
ciais desastrosos, a curto e médio prazo. Irá exigir da comunidade em-
presarial mundial a aplicação de muita sabedoria na gestão estratégica 
para reanimar a economia global e repor os prejuízos causados por esta 
pandemia.

Depositamos o voto de confi ança nas instituições de investigação 
para que encontrem a vacina contra o Coronavírus e o remédio mais 
efi caz para a cura da doença COVID-19 com a maior brevidade possí-
vel. O mundo não pode mais esperar. Um forte abraço aos homens de 
negócios.
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A economia de 
Moçambique poderá 
recuperar em 2020

O início do ano recomenda sempre uma re-
fl exão sobre o percurso da economia de 
Moçambique, avaliando as oportunidades 

de fazer de negócios, os desafi os que se impõem 
as PMEs, as políticas do Governo, o fi nanciamento 
à economia e outros aspectos que infl uenciam o 
ambiente de negócios. Neste contexto, a revista 
Negócios convidou para a mesa do ‘Café Negó-
cios’, representantes de alguns sectores-chave da 
economia nacional, nomeadamente Maghivelane 
Simão, vice-presidente da Associação das Peque-
nas e Médias Empresas de Moçambique (APME); 
Élia dos Reis, representante da Câmara dos Des-
pachantes Aduaneiros de Moçambique; Inocêncio 
Paulino, presidente da Associação das Pequenas e 
Médias Empresas de Moçambique (APME) e Mário 
Sitoe, bastonário da Ordem dos Contabilistas e Au-
ditores de Moçambique, para debater sobre estes 
assuntos, perspectivando o ano.

apoio:

Tema: a 
economia 
moçambicana 
em 2019 e as 
perspectivas 
2020
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“Quanto ao crédito, ele é proibitivo, e 
um desincentivo ao investimento”
Maguivelane Simão - Vice-presidente da As-
sociação das Pequenas e Médias Empresas de 
Moçambique (APME)

Os desafios quer das PMEs quer da economia 
em Moçambique no geral não são de todo novos. 
Já há bastante tempo que vários actores sociais 
vêm levantando desafios, preocupações, cons-
tatações e recomendações. A grande questão é 
que nunca houve uma resposta clara e concerta-
da com o objectivo de empoderar o empresaria-
do nacional e minimizar as “aflições económicas” 

do país.  Note-se que desde a grande crise políti-
ca e económica de 2015 a capacidade Orçamen-
tal do Estado tende a diminuir. Este desafio afecta 
sobremaneira as empresas e a economia, pois o 
Estado ainda é o maior contratante de empresas, 
para fornecimento de bens, prestação de servi-
ços por um lado, e maior empregador por outro. 

As calamidades naturais (secas, estiagem e 
cheias) cíclicas - com destaque para os ciclones 
Idai e Kenneth - também afectam a economia e o 
crescimento de Moçambique, principalmente nas 
regiões onde estes ocorreram, uma vez que as ins-
tituições políticas que articulam estas problemáti-
cas não têm preparação suficiente e as empresas, 
populações e as construções não estão a ser pro-
jectadas para estas catástrofes. Moçambique ain-
da não se preparou, nem no sector privado nem 
no Estado, para oferecer soluções nesse sentido.  
Quanto ao crédito, ele é proibitivo, e um desin-
centivo ao investimento, provocou a contracção 
do mercado.

Perspectivar 2020 é complexo. Muito ainda há 
por fazer e muito ainda Moçambique precisa. O 
empresariado está à mercê da sua capacidade de 
resiliência e de reinvenção. O contexto actual está 
na capacidade de criarmos oportunidades para nós 
mesmos. Tenho muitas expectativas positivas em 
relação ao Governo recém-empossado e acredito 
na sua capacidade de mobilizar o desenvolvimento. 

Acredito que podemos superar sem contar com 
o Oil & Gas, temos que apostar na agricultura e re-
-industrializar o País para podermos criar emprego.
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O sector privado está a lidar com 
uma série de entraves para prestar 
serviços aos grandes projectos
Inocêncio Paulino - presidente da Associação de 
Pequenas e Médias Empresas

Foi um debate interessante, tratamos de várias 
questões que têm a ver com a nossa economia, 
mas também assuntos relacionados com o fun-

cionamento do sector privado e constatamos que 
há ainda muitas questões por discutir, por serem 
aprofundadas e por interagir, neste caso concre-
to, com o sector privado e o sector público pois é 
extremamente importante que a relação entre as 
duas partes seja cada vez melhor.

Das questões que foram abordadas, a que mais 
me preocupa é como é que podemos preparar 
melhor as nossas empresas para poderem reagir 
aos desafios e as novas exigências do mercado. 
Especificamente, como é que podemos lidar com 
a indústria extractiva, tendo em conta que essa in-
dústria é bastante exigente. Os operadores estão 
a revelar uma grande velocidade, as actividades 
estão a acontecer, mas o sector privado moçam-
bicano não está envolvido.

O nosso entendimento é que precisamos de 
trabalhar com o sector público para que este - e o 
governo em concreto - compreenda que o sector 
privado está a lidar com uma série de entraves 
para prestar serviços aos grandes projectos. 

Um dos obstáculos tem a ver com a qualifica-
ção dos fornecedores nacionais para poderem 
prestar serviços nessa indústria. Para uma empre-
sa tornar-se qualificada significa que tem que es-
tar certificada, tem que ter todas as licenças, tem 
que ter a capacidade técnica exigida, tem que ter 
tecnologia e tem que ter igualmente a componen-
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te financeira. O facto das empresas moçambica-
nas ainda estarem numa falência técnica, faz com 
que na priorização dos problemas, a componente 
financeira seja a que mais precisa de atenção.

O Banco Central está a fazer o seu esforço, 
mas ainda não é o suficiente porque os bancos 
comerciais ainda continuam com taxas muito al-
tas, as condições de acesso ao financiamento 
também continuam difíceis, as empresas moçam-
bicanas também não têm garantias e, por isso, 
não podem aceder ao financiamento. Portanto, 
estes assuntos têm de ser priorizados em 2020.

Estamos a perder muitas oportunidades hoje, 
porque não estamos a levar a sério as preocupa-
ções, não há muita abertura por parte das opera-
doras em facilitar que as empresas moçambica-
nas, ainda que seja em regime de parceria com 
outras que estão melhor qualificadas, participem 
no processo. E quem pode forçar a participação 
das empresas moçambicanas é o Governo. Preci-
samos de ver a intervenção do Governo no senti-
do de assegurar que as empresas moçambicanas 
sejam envolvidas.

A partir do momento em que as empresas 
moçambicanas ganham a oportunidade, estão 
assegurados mais postos de trabalho para mo-
çambicanos e também o consumo de produtos 
nacionais vai aumentar.

Outra preocupação tem a ver com a industriali-
zação do país, pois Moçambique tem praticamen-
te todos os produtos a sair como matérias-primas, 
mas poderiam ter um pré-processamento cá para 
depois exportar. Isso iria agregar valor à nossa 
economia, mas as nossas economias não têm in-
centivos reais para que tal funcione.

“Exortamos os investidores nacionais 
e internacionais a consultar os 
aduaneiros ou a CDA”
Élia dos Reis – em representação da Câmara dos 
Despachantes Aduaneiros de Moçambique (CDA)

A Câmara dos Despachantes Aduaneiros está 
preocupada com o desembaraço aduaneiro de 
mercadorias, concretamente na determinação 
do “valor aduaneiro” de acordo com a legislação 
Aduaneira em vigor em Moçambique. O valor 
aduaneiro na importação de mercadorias é de-
finido no artigo VII do acordo Geral de tarifas e 
comércio de 1994 (GATT).

No que diz respeito a esta matéria, a CDA pro-
moveu reuniões de debate nas regiões centro e 
norte. Uma que ocorreu em Novembro 2018 na 
região Norte (Nacala) e outra em Dezembro de 
2019 na região centro (Tete) e também na região 
Sul que foi o primeiro encontro com o mesmo 
tema, acima referido.

Os intervenientes neste debate foram: Autori-
dade tributária -AT (nosso parceiro), despachan-
tes, Kudumba, agentes de navegação, CTA, im-
portadores, estudantes aduaneiros, professores 
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aduaneiros, ajudantes de despachantes.
Em conjunto, foram levantados vários proble-

mas que dificultam o processo de desembaraço 
aduaneiro em Moçambique, tendo-se constatado 
que as regras aplicadas em cada região são dife-
rentes, havendo procedimentos para a região sul, 
centro e norte do País.

Estamos a tentar encontrar um mecanismo 
ou um instrumento para harmonizar os procedi-
mentos nas diferentes regiões, pois a legislação 
Aduaneira aplica-se em todo território aduaneiro; 
isto é, todo o espaço geográfico onde a Repúbli-
ca de Moçambique exerce a sua soberania.

Neste momento, a CDA, em parceria com a AT, 
está a trabalhar no sentido de reduzir o tempo de 
desembaraço aduaneiro e minimizar as barreiras 
não tarifárias. Para tal, em nome de CDA, apelo 
a todos os utentes e utilizadores destes serviços 
para aceder ao site da CDA e da AT para poder 
visitar a legislação aduaneira em vigor no País.

Exortamos os investidores nacionais e interna-
cionais a consultar os aduaneiros ou a CDA an-
tes de importar as suas mercadorias para evitar 
o pagamento de valores avultados, por falta de 
conhecimento dos procedimentos a cumprir an-
tes da mercadoria chegar ao território nacional.

Por uma Câmara coesa, dedicada em servir, 
colaborar com os seus parceiros e quem procura 
serviços aduaneiros.

A CDA está preocupada também com os in-
termediários nesta área que se fazem passar por 
despachantes acabando por denegrir a classe. 
Para ser despachante tem que se passar por um 
concurso público e ser credenciado pela CDA. O 
despachante é uma pessoa dotada de conheci-
mento no que concerne a matéria aduaneira, ca-
paz de interpretar e aplicar correctamente a base 
legal.

A contribuição da indústria 
extractiva está aquém do desejável
Mário Sitoe - Bastonário da Ordem de Contabil-
istas e Auditores de Moçambique
 

Moçambique tem estado sob o efeito da crise 
económica agravada pela retirada de apoio por 
parte dos parceiros de cooperação, situação que 
em 2019 não se alterou, resultando numa desa-
celeração da economia a que veio sobrepor-se 
o impacto negativo dos ciclones Idai e Kenneth, 
cujos efeitos de devastação económica e social 
se farão reflectir por muito tempo.

O Banco de Moçambique tem estado a relaxar 
cautelosamente a sua política monetária, baixan-
do as taxas de juro, favorecendo o investimento 
privado, o que tem contribuído para o crescimen-
to do investimento privado, prenunciando a reto-
ma esperada da economia. Espera-se muito mais 
da indústria extractiva, depois dos contratos assi-
nados em 2019 para exploração das áreas minei-
ras localizadas na Bacia do Rovuma.

Sob o ponto de vista de planeamento para um 



Novembro/Dezembro 2019       15

desenvolvimento controlado, políticas públicas 
coerentes de longo prazo para um desempenho 
económico harmonioso carecem melhorias. Mui-
tos desafios são ainda colocados às políticas pú-
blicas claras de incentivo para o investimento. A 
contribuição da indústria extractiva está aquém 
do desejável e os incentivos à exploração pare-
ce propiciarem maior campo para elisão e evasão 
fiscais.

O crescimento sustentável na indústria turísti-
ca deveria ajudar a criar mais postos de trabalho 
dignos, maiores divisas para o País e maior apoio 
para um desenvolvimento económico mais sóli-
do. O aumento do investimento no ecoturismo 
ajudaria a proteger a sua biodiversidade e con-
tribuiria para a economia azul de uma maneira 
sustentável.

O pagamento da dívida aos fornecedores pelo 
Estado foi um acto de relevo, porquanto, contri-
buiu significativamente para a recuperação das 
PMEs. O crescimento económico tem sido im-
pulsionado por megaprojetos, que são de capital 
intensivo, orientados para a exportação que nem 

sempre a sua contribuição beneficia a economia 
nacional, devido à legislação fiscal pouco protec-
tora.

O apoio substancial prestado pelo IPEME, ali-
nhado aos esforços da OCAM na organização e 
incentivo ao desenvolvimento da Contabilidade 
assim como a acção da Bolsa de Valores que 
se tem colocado como base alternativa para o 
financiamento produzindo, assim, os efeitos es-
perados. Estas acções são completadas pelas 
reformas profundas que a Autoridade Tributária 
tem estado a introduzir, e que contribuem para o 
alargamento da base tributária.

A esperada retoma dos programas do FMI 
e o apoio dos parceiros de cooperação para o 
orçamento do Estado e outros projectos de de-
senvolvimento, complementadas pelas medidas 
tomadas pelo Banco de Moçambique, parecem 
propiciar um ano melhor.

Espera-se que os contratos assinados com as 
multinacionais que exploram a Bacia do Rovuma 
venham a impulsionar o conteúdo local e a propi-
ciar o crescimento das PMEs assim como elevar a 
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vida da população circunvizinha.
A economia de Moçambique deverá recuperar 

em 2020, graças aos determinantes económicos 
favoráveis acima arrolados associados à contínua 
tendência de desaceleração das taxas de juro 
que promove o investimento e a baixa taxa de in-
fl ação, estimulando assim o consumo.  

Prevê-se que o PIB tenha um crescimento de 
5,5% em 2020, augurando melhorias de condi-
ções de vida da população moçambicana. Os es-
forços da reconstrução pós-ciclones, a melhoria 
das políticas monetárias emanadas pelo Banco 
Central e a provável retoma do apoio dos parcei-
ros de cooperação ao Orçamento do Estado e 
projectos de desenvolvimento perspectivam um 
ano melhor. 
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COOPERAÇÃO

Vale a pena investir  
em Moçambique
As relações de cooperação e amizade entre Moçambique e Portugal 
estão assentes em bases sólidas, que existem há cinco séculos entre 
os dois povos que comungam a língua portuguesa. A embaixadora de 
Portugal, Maria Amélia Paiva, fala à revista Negócios sobre as relações 
bilaterais entre os dois países, que se consolidam continuamente 
através dos mecanismos formais e informais de cooperação. Portugal 
e as empresas e empresários portugueses continuam a considerar 
Moçambique como um mercado junto do qual vale a pena direccionar o 
seu esforço exportador, investir, permanecer e crescer.

Recentemente, o Presidente da República de 
Portugal visitou Moçambique. Como analisa 
as relações bilaterais económicas entre 
Moçambique e Portugal em termos gerais?

Em termos estatísticos, no que se refere às tro-
cas comerciais, Moçambique é o 33.º cliente das 
exportações portuguesas (187 milhões de euros 
em valor, em Novembro de 2019) e o nosso 71.º 
fornecedor (33 milhões de euros importados de 
Moçambique). No que diz respeito ao investimen-
to directo de Portugal no Exterior, Moçambique 
representou, em 2018, 2,4% do total, correspon-
dendo a um montante de 1,3 mil milhões de euros. 
Quanto ao sentido inverso, mais concretamente 
ao investimento de Moçambique em Portugal ain-
da não existem dados disponíveis.

Estes números não traduzem, contudo, a ver-
dadeira dimensão do relacionamento económico 
entre os dois países e sobretudo da muito rele-
vante presença empresarial portuguesa neste 
mercado, quer através de sucursais de grupos 
portugueses, quer no que respeita a empresas de 

direito moçambicano com capital português. No-
te-se que, segundo dados da consultora KPMG, 
uma em cada três das 100 maiores empresas 
moçambicanas têm capital português. O acesso 
de empresas portuguesas e/ou com capital por-
tuguês a projectos de investimento em Moçam-
bique também é importante e não se encontra 
integralmente reflectido nos dados estatísticos 
referentes aos fluxos de investimento directo.

No contexto actual, de expectável estabiliza-
ção e recuperação da economia de Moçambique, 
é possível prever que esta relevante presença 
tenha impacto positivo, potenciando mais opor-
tunidades, quer ao nível das trocas comerciais, 
quer ao nível do investimento, pois existe de fac-
to margem para crescimento de ambos os indi-
cadores. Note-se que, depois de um período de 
decréscimo significativo das nossas exportações 
para este mercado, nos anos de 2016 e 2017, as 
mesmas voltaram a aumentar, 5,4% em 2018 e, 
com base nos dados disponíveis, 12,3% entre No-
vembro de 2018 e 2019.
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Maria Amélia Paiva, embaixadora de Portugal
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Portugal e as empresas e empresários portu-
gueses continuam, com efeito, a considerar Mo-
çambique como um mercado junto do qual vale a 
pena direccionar o seu esforço exportador, inves-
tir, permanecer e crescer.

Nota-se uma forte presença portuguesa no 
investimento moçambicano nos diversos 
sectores de actividade. Quais são as áreas 
prioritárias para o investidor português e como 
avalia o seu desempenho?

Em termos sectoriais, os serviços, a constru-
ção e obras públicas e também a indústria trans-
formadora, em geral, têm vindo a representar a 
maioria da presença portuguesa e dos projectos 
de investimento em Moçambique com participa-
ção de empresas portuguesas. Mas praticamente 
todos os sectores de actividade estão represen-
tados no conjunto das empresas moçambicanas 
com capital português. O investimento em pro-
jectos do sector agroalimentar, na fileira florestal, 
na hotelaria e turismo e também nos sectores da 
energia (incluindo renováveis) e distribuição eléc-
trica são também relevantes e com potencial de 
aumento a médio-longo prazos. Não podemos 
naturalmente deixar de referir a importância da 
presença no sector bancário, através do BCI e do 
Millennium Bim – os dois maiores bancos comer-
ciais do mercado - e de participações no capital 
dos bancos Moza e Único.

A relevância de empresas portuguesas, quer 
em consórcio quer isoladamente, na execução de 
projectos de contratação pública em Moçambi-
que é igualmente de sublinhar, o que se estende 

também, em diversos casos, à cadeia de forne-
cedores e subcontratação para os mesmos. No 
que respeita aos projectos de exploração do gás 
natural no norte do país, uma empresa portugue-
sa, a GALP é parte do consórcio de exploração da 
área 4 da Bacia do Rovuma.

Segundo dados da APIEX, a Agência para a 
Promoção do Investimento e das Exportações de 
Moçambique, em 2018, Portugal foi o 3.º país (a 
seguir à China e à África do Sul) com maior nú-
mero de projectos de investimento aprovados 
neste mercado – 20 projectos – e o 5.º maior em 
termos de montante total, 38 milhões de dólares 
norte-americanos. Nos dados da mesma fonte 
disponíveis para o 1.º semestre de 2019, Portugal 
aparece como o 3.º maior país, quer no que se re-
fere ao número de projectos aprovados para esse 
período (16) quer ao nível do montante total: 25 
milhões de USD.

Considero assim extremamente diversificada, 
positiva e dinâmica esta participação de empre-
sas portuguesas e/ou com capital português no 
investimento em Moçambique, destacando parti-
cularmente quer a forte preocupação, quer com 
a criação de emprego local – as empresas com 
capital português são importantes empregadores 
neste mercado - quer com, e muito especialmen-
te, a formação de quadros moçambicanos. Este 
é um aspecto que tem merecido uma aposta sig-
nificativa, quer através da oferta de programas 
de estágios para jovens quadros moçambicanos, 
quer através da participação em entidades e ins-
tituições destinadas a esse fim. Neste âmbito, dou 
os exemplos do Centro Profissional de Metalome-
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“Segundo dados da APIEX, em 2018, Portugal foi o 3.º país (a seguir 
à China e à África do Sul) com maior número de projectos de 
investimento aprovados neste mercado – 20 projectos – e o 5.º 
maior em termos de montante total, 38 milhões de dólares norte-
americanos. Nos dados da mesma fonte disponíveis para o 1.º 
semestre de 2019, Portugal aparece como o 3.º maior país, quer 
no que se refere ao número de projectos aprovados para esse 
período (16) quer ao nível do montante total: 25 milhões de USD”
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cânica, que o ano passado celebrou o seu 20º 
aniversário, fruto de uma parceria entre entidades 
moçambicanas e portuguesas, da TRANSCOM, 
participada do grupo português VISABEIRA e so-
ciedade gestora de dois Institutos de Formação 
Universitária, no domínio das Engenharias, líderes 
de mercado em Moçambique ou do Protocolo ce-
lebrado em 2018 entre a APIEX e a AICEP Global 
Parques (entidade portuguesa gestora de par-
ques industriais, participada da Agência para o 
Investimento e Comércio Externo de Portugal), ao 
abrigo do qual têm vindo a ser realizadas acções 
de capacitação no domínio da gestão de parques 
industriais a quadros técnicos superiores de insti-
tuições moçambicanas.

Muitos outros casos, na área da formação e 
qualificação profissional, poderiam ser dados; na-
turalmente, o facto de partilharmos a mesma lín-
gua é também um aspecto essencial do posicio-
namento que a presença empresarial portuguesa 
tem assumido – e pode ainda assumir em maior 

escala – na cooperação com as empresas e enti-
dades moçambicanas neste domínio.

Olhando para o sentido bilateral da relação, 
que oportunidades o mercado português 
oferece para investidores moçambicanos em 
Portugal? 

Portugal é, tradicionalmente, um país acolhe-
dor ao investimento directo estrangeiro, dotado 
de um track record muito positivo neste domínio 
– em múltiplos sectores de actividade, desde a 
indústria aos serviços – traduzido no bom posi-
cionamento na generalidade dos rankings inter-
nacionais que focam aspectos como a facilidade 
de negócios, a transparência e previsibilidade do 
enquadramento regulamentar, os recursos huma-
nos ou o clima de investimento em geral.

Neste âmbito, as empresas que pretendem 
concretizar projectos de investimento em Portu-
gal podem beneficiar de um conjunto atractivo de 
apoios, financeiros e fiscais – decorrentes tam-
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bém dos quadros comunitários em vigor - aos 
quais preside o princípio da não discriminação, 
ou seja, estes  são concedidos com base nas ca-
racterísticas de cada projecto e não com base na 
origem do investimento; assim, um projecto be-
neficia das mesmas condições favoráveis, quer 
se trate de investimento originário de um país 
europeu, de um país lusófono ou de qualquer 
outro mercado.

O mesmo se aplica aos programas específi-
cos existentes de apoio à criação de emprego e 
formação profissional, a projectos no sector do 
turismo ou a actividades de Investigação & De-
senvolvimento.

Actualmente e por regiões, o investimento 
directo em Portugal é maioritariamente oriundo 
de Estados – Membros da UE (sendo a França, 
Espanha e Alemanha tradicionalmente os maio-
res investidores), seguido da América do Norte 
e da América do Sul. No continente africano, os 
mercados do Norte de África são os mais rele-
vantes investidores em Portugal, seguidos, no 

seu conjunto, pelos Países de Língua Oficial Por-
tuguesa. No entanto, no que respeita a Moçam-
bique e embora o país seja um dos destinos do 
investimento das nossas empresas no exterior, 
não existem dados relativos ao fluxo inverso, ou 
seja, ao investimento directo de Moçambique no 
nosso país.

Esperamos que, na medida em que a conso-
lidação da economia moçambicana, seu cresci-
mento e expansão venha a resultar no crescimen-
to da sua posição global enquanto país emissor 
de investimento, Portugal possa vir a ser um des-
tino privilegiado desses futuros projectos.

Que estratégia Portugal tem usado para a 
divulgação e promoção das oportunidades 
de negócios nos dois países? Tem alguma 
referência sobre o investimento moçambicano 
em Portugal?

No que concerne à promoção de oportunida-
des de negócio e à sinalização das existentes no 
mercado de Moçambique para empresas portu-
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guesas, este trabalho é prosseguido em vários 
eixos. Desde logo, gostaria de referir a participa-
ção portuguesa na FACIM que tem sido, a cada 
ano, a maior participação internacional no que se 
refere ao número de empresas expositoras, quer 
integradas no pavilhão nacional promovido pela 
Fundação da Associação Industrial Portuguesa 
(Fundação AIP), quer a título individual. Trata-se 
de uma oportunidade reconhecida pelas nossas 
empresas como privilegiada para a apresentação 
das respectivas valências a este mercado, ne-
tworking empresarial e identificação de oportuni-
dades de parte a parte; a relevância do certame 
traduz-se igualmente no facto do mesmo merecer 
a cada edição a visita de um membro do Governo 
Português (em 2019, Pedro Siza Vieira, então Mi-
nistro Adjunto da Economia).

Também relevante é a realização de eventos 
e missões empresariais em ambos os sentidos; 
mais recentemente é exemplo disso o Fórum que 
teve lugar em Julho do ano passado, em Lisboa, 
por ocasião da IV Cimeira Bilateral Moçambique-
-Portugal.

Assume igualmente importância a colaboração 
– da Embaixada, da AICEP, cuja Delegação em 
Maputo integra os seus serviços - com as insti-
tuições moçambicanas competentes em matéria 
de promoção do comércio e investimento e as 
representativas do tecido empresarial moçambi-
cano, tal como a APIEX, o IPEME, a CTA ou a Câ-
mara de Comércio de Moçambique, entre outras, 
bem como, naturalmente, com as Câmaras de Co-
mércio bilaterais, a Câmara de Comércio Portugal 
– Moçambique (CCPM) e a Câmara de Comércio 
Moçambique – Portugal (CCMP).

Acreditamos também que a promoção de ini-
ciativas muito concretas, centradas num sector de 
actividade e/ou numa oportunidade específica, 
produz resultados satisfatórios a curto e médio 

prazos; em colaboração com empresas, de capi-
tais portugueses e de outras nacionalidades, con-
cessionárias de grandes projectos de investimen-
to em Moçambique, têm vindo a ser realizados, 
nos anos mais recentes, programas de encontros 
bilaterais que visam identificar oportunidades 
para empresas ao nível da subcontratação.

Acredito que um impulso nas trocas comer-
ciais, designadamente no eixo que nos cumpre 
promover, que é das exportações de Portugal 
para Moçambique, decorra da consolidação e ex-
pansão da actividade das empresas de capitais 
portugueses presentes no mercado e das suas 
parcerias com empresas moçambicanas.

Assumem também uma importância basilar, na 
promoção e viabilização das oportunidades exis-
tentes, os instrumentos de financiamento – e sua 
respectiva divulgação junto do tecido empresa-
rial moçambicano e português – a projectos de 
investimento em Moçambique, designadamente 
o Fundo Empresarial da Cooperação Portuguesa 
(FECOP), mais adiante referido, o Fundo Portu-
guês de Apoio ao Investimento em Moçambique 
(Investimoz) e também o Compacto Lusófono. 
Este último é um mecanismo lançado, em 2017, 
pelo Governo português e pelo Banco Africano 
de Desenvolvimento (BAD), visando financiar pro-
jectos nos países lusófonos com o apoio financei-
ro do Banco e com a possibilidade de concessão 
de garantias pelo Estado português; o Memoran-
do de Entendimento para a Implementação do 
Compacto Lusófono relativo a Moçambique foi 
assinado em Março de 2019, em Maputo.

De destacar que, por ocasião da recente visita 
a Moçambique do Presidente da República Por-
tuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, foram assina-
dos em Maputo, no dia 15 de Janeiro, o Acordo de 
Revitalização do FECOP e os Contratos referen-
tes a duas linhas de financiamento no âmbito do 

COOPERAÇÃO

“Acredito que um impulso nas trocas comerciais, designadamente no eixo que 
nos cumpre promover, que é das exportações de Portugal para Moçambique, 
decorra da consolidação e expansão da actividade das empresas de capitais 
portugueses presentes no mercado e das suas parcerias com empresas 
moçambicanas.
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Investimoz, entre a SOFID (a instituição financeira 
portuguesa para o desenvolvimento que gere o 
Fundo) e os Bancos BCI e o Millennium Bim, no 
valor global de 15 milhões de euros.

A concepção, implementação e dinamização 
destes instrumentos são exemplos concretos da 
aposta de Portugal no potencial do relacionamen-
to económico com Moçambique, no apoio - tam-
bém parte integrante desses instrumentos - às 
zonas afectadas pelos ciclones Idai e Kenneth e, 
de sublinhar, de uma muito bem-sucedida colabo-
ração com as instituições moçambicanas, banca 
local e instituições multilaterais.

Quanto ao investimento de Moçambique em 
Portugal, actualmente ainda pouco expressivo, 
remeteria para as considerações já tecidas em 
resposta à pergunta anterior.

Portugal lançou em 2015 o Fundo Empresarial 
da Cooperação Portuguesa – FECOP, visando 
o apoio às micro, pequenas e médias empresas 
(MPME). Que balanço faz deste instrumento, 
volvidos quatro anos?

As dificuldades económicas e financeiras que 
Moçambique atravessou, desde 2016, penali-
zaram fortemente as MPME moçambicanas, o 
que teve um impacto directo na implementação 
deste instrumento financeiro. Assim, no final de 
2016, iniciou-se um processo de reflexão sobre 
uma eventual reformulação do funcionamento 
do FECOP e a ponderação sobre a solução de 
gestão que melhor serviria os interesses das em-
presas moçambicanas. Esta reflexão foi realizada 
em conjunto com os Parceiros do FECOP e com 
a SOFID - instituição financeira portuguesa para o 
desenvolvimento - tendo culminado com a assi-
natura do Acordo de revitalização do FECOP, a 15 
de Janeiro de 2020.

Como as empresas moçambicanas podem 
beneficiar do apoio previsto neste instrumento? 
O que as MPME podem esperar?

Com uma dotação actual de cerca de 13 MUSD, 
o FECOP foi reformulado no sentido melhorar e 
simplificar o apoio a investimentos promovidos 
por micro, pequenas e médias empresas moçam-
bicanas, que sejam considerados relevantes para 
o fortalecimento da estrutura económica moçam-
bicana. Nesta nova versão, o FECOP apoia adicio-
nalmente as empresas que tenham sido afecta-
das pelos ciclones Idai e Kenneth, que assolaram 
Moçambique no ano passado.

O apoio ao sector empresarial moçambicano 
é efectuado através de duas principais modali-
dades de intervenção: a modalidade “Empresas”, 
destinada a apoiar investimentos em todo o terri-
tório nacional através da garantia de 55% do valor 
a mutuar para pequenas e médias empresas e de 
80% para microempresas e associações/coope-
rativas de produtores moçambicanos; e a moda-
lidade “calamidades”, destinada a apoiar investi-
mentos nas regiões afectadas pelas calamidades 
naturais decretadas pelo Governo moçambicano, 
através de uma garantia de 80% do capital a mu-
tuar quer para o investimento quer para as opera-
ções de apoio à tesouraria.

O financiamento concedido ao abrigo do FE-
COP é também mais favorável face às condições 
de empréstimos comerciais, seja pela maturidade 
mais longa do financiamento, seja por oferecer 
taxas de juro mais baixas.

Para além do FECOP quais são os outros 
instrumentos de apoio ao sector empresarial 
válidos nos dois países?

No que se refere aos instrumentos vigentes 
para apoio a projectos em Moçambique e com fi-

COOPERAÇÃO

“O FECOP foi reformulado no sentido melhorar e 
simplificar o apoio a investimentos promovidos por 
micro, pequenas e médias empresas moçambicanas, 
que sejam considerados relevantes para o 
fortalecimento da estrutura económica moçambicana.
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nanciamento (ou garantias) português, e tal como 
já acima indicado, são de referir o Fundo Portu-
guês de Apoio ao Investimento em Moçambique 
(Investimoz) e também o Compacto Lusófono.  

Pela sua natureza e pelas diferentes caracterís-
ticas dos mercados moçambicano e português e 
dos respectivos enquadramentos regulamentares, 
não existem instrumentos aplicáveis a projectos de 
investimento em ambos os países. Os apoios ao 
investimento em Portugal, tal como também já re-
ferido, assumem a forma de incentivos financeiros 
e fiscais a projectos e decorrem parcialmente dos 
Quadros Comunitários (isto é, de apoio a projectos 
pela União Europeia) vigentes.

A Comunidade Económica da CPLP, reunida 
recentemente na sua 2ª conferência do 
mercado da CPLP no Porto, voltou a sublinhar 
a necessidade do estabelecimento da livre 
circulação de pessoas, bens e capitais entre 
os países da CPLP como um incentivo para 
a remoção de barreiras entre os países. Este 
processo depende muito de Portugal. Como 
está a evoluir esta solução?

A Confederação Empresarial da CPLP (CE-
-CPLP), organizou, a 3 Dezembro de 2019, no 

Porto, a 2ª Conferência Económica do Mercado 
da CPLP. A “Carta do Porto”, adoptada na refe-
rida Conferência, consagra um amplo leque de 
ambições e objectivos para melhorar o ambiente 
de negócios e investimento no âmbito da CPLP. É 
um documento útil, saído da sociedade civil, con-
cretamente do mundo empresarial, para reflexão 
das instituições da CPLP e os Estados membros, 
incluindo as reuniões ministeriais competentes.

Concretamente sobre a mobilidade dos cida-
dãos na CPLP, o Governo português tem man-
tido um forte empenho em conseguir avanços 
significativos, trabalhando com os demais Es-
tados membros sobre as excelentes propostas 
apresentadas pela presidência cabo-verdiana. O 
acordo em negociação contempla diferentes mo-
dalidades em que a mobilidade se pode reflectir, 
incluindo a residência, e concede flexibilidade a 
cada um dos Estados para decidir quais os com-
promissos que está em condições de assumir, e 
quando, partindo de diferentes realidades, dife-
rentes graus de ambição e diferentes constran-
gimentos. Os trabalhos vão prosseguir muito em 
breve, as negociações estão muito avançadas e 
desejamos que o acordo esteja finalizado para 
assinatura na Cimeira de Luanda. 
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EMPRESA

Galp já investiu  
600 milhões de euros  
em Moçambique
A Galp é uma empresa integrada de energia, de capitais essencialmente 
portugueses que opera em Moçambique há mais de 60 anos. 
Paulo Varela, CEO da Galp Moçambique, fala sobre as actividades, 
investimentos, desafios e responsabilidades da Galp no País, que 
considera um mercado estratégico para o grupo. 

A Galp é um grupo presente em Moçambique 
desde 1957. Quais são os interesses em que se 
focaliza no país?

Moçambique é um mercado estratégico para 
a Galp. A presença mais visível da Galp na vida 
quotidiana dos moçambicanos é, sem dúvida, 
por via da distribuição de combustíveis e gás do-
méstico através de uma rede de distribuição com 
mais de 60 postos que cobre todas as províncias 
do país. É uma área em que continuamos a inves-
tir, nomeadamente ao nível das grandes infraes-
truturas logísticas, com destaque para dois novos 
parques em construção e que irão em breve en-
trar em funcionamento, um já este ano, na Matola, 
outro na Beira, em 2021.

Ao todo, com a conclusão dos referidos par-
ques, teremos investido cerca de 150 milhões de 
dólares na expansão da logística e da rede de 
retalho da Galp em Moçambique. Mas o maior 
impacto das nossas atividades para o desenvol-
vimento da sociedade moçambicana provirá dos 
enormes investimentos já em curso na execução 
dos grandes projectos de gás natural no o¿shore 
da bacia do Rovuma. A Galp detém 10% do pro-

jecto da Área 4, cuja produção arranca em 2022 
e deverá prolongar-se por várias décadas, repre-
sentando uma enorme oportunidade de transfor-
mação do país, da sua economia e do seu desen-
volvimento humano e social.

“O maior impacto das 
nossas atividades para o 
desenvolvimento da sociedade 
moçambicana provirá dos 
enormes investimentos já em 
curso na execução dos grandes 
projectos de gás natural no 
o©shore da bacia do Rovuma.
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Sendo uma empresa de capitais 
fundamentalmente portugueses, qual é a 
contribuição da Galp no investimento directo 
português em Moçambique?

Dada a natureza e dimensão das nossas ativi-
dades em Moçambique, a Galp será, com elevado 
grau de certeza, o maior contribuinte para a IDE 
de empresas portuguesas em Moçambique. Nos 
últimos 10 anos, o nosso investimento total terá 
sido muito próximo dos 600 milhões de euros. 
Prevê-se que os próximos anos sejam anos de 
continuidade no investimento neste mercado, o 
que diz bem da aposta da GALP em Moçambique.

Que acções a Galp incorpora na 
Responsabilidade Social Corporativa em 
Moçambique?

A Galp e a sua Fundação têm um papel ativo 
no desenvolvimento das comunidades moçam-
bicanas através do envolvimento do negócio em 

áreas-chave para o País, como a Energia e a Edu-
cação. São exemplos concretos o Projecto Ener-
giza, que visa a instalações de centrais fotovol-
taicas para electrifi car, pela primeira vez, quatro 
comunidades rurais de Manica, Sofala, e Cabo 
Delgado, desenvolvido em parceria com o FU-
NAE (Fundo Nacional de Electrifi cação Rural). O 
projecto permite o fornecimento de energia solar 
limpa, onde passou a ser possível o acesso a pei-
xe congelado e água fresca, e a electrifi cação de 
infraestruturas como bancas de comércio e uni-
dades de saúde, como o hospital local.

‘Educar para o Futuro’ é outro projecto que, em 
parceria com a ONGD HELPO, impulsiona o inves-
timento na educação e na mobilidade de mais de 
11 mil crianças e jovens moçambicanos, através da 
atribuição de bolsas escolares, kits nutricionais e 
bicicletas, de forma a reduzir as longas distâncias, 
um dos maiores entraves à educação e ao desen-
volvimento do país.

Paulo Varela, CEO da Galp Moçambique
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O apoio e investimento nestas comunidades 
é não só contínuo, mas também de emergência 
social, como foi o caso do apoio às vítimas do ci-
clone Idai, onde, em parceria com a ONGD HEL-
PO e a Cruz Vermelha de Moçambique, foi criada 
uma campanha de mobilização que envolveu a 
empresa em todas as suas geografi as na doação 
de bens de primeira necessidade às comunida-
des mais afectadas. É assim também um objec-
tivo destes projectos o envolvimento das nossas 
pessoas, que se voluntariam e acompanham as 
variadas iniciativas locais. O investimento na co-
munidade, por via dos projectos mencionados, 
ascende a mais de 66 milhões de meticais, cerca 
de 940 mil euros.

Como avalia o ambiente de negócios em 
Moçambique?

Os últimos anos foram particularmente difíceis 
para a economia moçambicana, por factores de 
diversa ordem, agravados pelos ciclones e outros 
fenómenos atmosféricos extremos que causaram 
sérios danos materiais e pessoais em diversos 
pontos do País.

Neste contexto, algumas melhorias foram sen-
do introduzidas, nos tempos mais recentes, no-
meadamente no que respeita à necessidade de 
rigor e transparência dos negócios, também ao 
nível da qualidade do quadro jurídico e legislativo. 
É uma tendência que vai intensifi car-se à medida 
que os grandes investimentos forem ganhando 
corpo no terreno, dinamizando novos investimen-
tos em todo o sector de serviços associados a es-
ses projectos emblemáticos.

Existem ainda questões de segurança às quais 
é importante responder, sobretudo na província 
de Cabo Delgado, onde estes projectos se loca-
lizam. A melhor arma para combater a inseguran-
ça, em qualquer parte do mundo, é o progresso 
económico e social das populações que estes 
projectos irão alavancar.  

SABE SE ESTÁ BEM PROTEGIDO 
EM CASA?

Conheça as vantagens que um segu-
ro multirriscos lhe pode trazer, no caso 
de acontecer algum imprevisto.

SEGURO ANTES, 
PROTEGIDO DEPOIS.

Geralmente, só se pensa nos segu-
ros depois de acontecer um imprevisto. 
Se fi zer uma lista dos bens que tem em 
casa, vai fi car admirado com o valor to-
tal dos mesmos.

Se hoje acontecesse um imprevis-
to que danifi casse o recheio da casa, 
quanto custaria repor os bens? Faça 
essa lista e compare com o custo de um 
seguro multirriscos habitação, vai ver 
que vai fi car agradavelmente surpreen-
dido com o custo  desta protecção.

Conheça algumas das coberturas: 
• Reparação de danos causados 

nos bens móveis da habitação; 
• Indemnização por furto ou rou-

bo, tempestades, incêndio e 
inundação;

• Reembolso das despesas de 
alojamento e de transporte dos 
bens em caso privação temporá-
ria do uso da residência.

NÃO ESPERE PELO IMPREVISTO!

Para saber mais: Ligue grátis 800 
088 088, vá a www.fi delidade.co.mz, 
uma agência Fidelidade ou a um agente 
autorizado. 

EMPRESA 





30      Janeiro/Fevereiro 2020

EMPRESA

TVSD celebra 20 anos no 
mercado moçambicano
A TVSD, Lda – Telecomunicações e Electrónica celebra, desde Janeiro 
de 2020, os seus 20 anos de existência em Moçambique, cujas 
festividades tiveram lugar em Fevereiro e culminaram com um evento de 
comemoração designado tvSD 20 Anos | 2000-2020, 

Além da celebração, o evento serviu para 
evidenciar e reforçar a identidade tvSD 
que se posiciona como uma Empresa Mo-

çambicana de Capitais próprios, com sede em 
Maputo.

O director geral da tvSD, António Costa, ao 
proferir o seu discurso, descreveu a trajectória da 
empresa como uma caminhada de sucesso, reco-
nhecendo que, para o alcance desse resultado, 
muitos desafi os tiveram de ser ultrapassados.

“Não é todos os dias que se assiste à come-
moração de 20 anos de criação de uma empresa. 
Quando em Janeiro do ano 2000 iniciamos a nos-
sa actividade, pensamos em criar algo de que nos 
pudéssemos orgulhar, mas, para tal, seria neces-
sária uma equipa profi ssional e unida sob o mes-
mo objectivo. Hoje podemos dizer que consegui-
mos. Parece que tudo foi um mar de rosas, mas 
como em outras empresas, também nós tivemos 
espinhos e fomos capazes de os contornar para 
podermos crescer e chegar aqui hoje, e orgulha-
mo-nos de sermos a maior e melhor empresa no 
nosso ramo de actividade e a única com certifi ca-
ções internacionais”, sublinhou Costa.

Perspectivando o futuro, António Costa aventa 
a possibilidade de surgirem novos projectos na 
empresa, entretanto, afi rma que estes dependem 
muito da necessidade dos clientes. “Estamos pre-

António Costa, director geral da tvSD

“Hoje podemos dizer que 
conseguimos. Parece que tudo 
foi um mar de rosas, mas como 
em outras empresas, também nós 
tivemos espinhos e fomos capazes 
de os contornar para podermos 
crescer e chegar aqui hoje, e 
orgulhamo-nos de sermos a maior 
e melhor empresa no nosso ramo 
de actividade e a única com 
certifi cações internacionais
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parados para fornecer aos nossos clientes projec-
tos que eles precisem na área de comunicação”. 

Para Emílio Langa, colaborador mais antigo da 
empresa, os 20 anos de existência da tvSD foram 
produtivos “Tudo o que percorremos, e até onde 
chegamos, são a prova convicta de que a nossa 
perseverança não é nem foi em vão”, referiu.

Por seu turno, Jaime Jasso, director comercial 
da tvSD afirma que o desempenho da sua empre-
sa durante os 20 anos de existência foi positivo, a 
avaliar pela posição de liderança que ocupam no 
mercado das telecomunicações no pas. “Cresce-
mos demais, somos uma autêntica escada, atingi-
mos um patamar em que somos o líder de merca-
do na nossa área”, frisou.  

UM POUCO DE HISTÓRIA
 A tvSD foi fundada no ano 2000, com a desig-

nação tvSD – Televisão Satélite Digital, tendo, em 

2004, alterado a sua designação para tvSD, Lda – 
Telecomunicações e Electrónica, com o objectivo 
de reforçar a sua imagem e prática especializada 
na área das telecomunicações, associada a diver-
sas marcas, entre as quais a DStv.

A empresa está orientada para a distribuição 
da TV Pré-Paga, Fornecimento e Instalação de 
Equipamento e Cobrança de Subscrições através 
do Franchise que deteve até 2014, com a Multi-
Choice (DStv).

É distribuidora oficial das marcas Motorola So-
lutions, Intelbras, Inosat e Barrett, em Moçambi-
que.

A tvSD é igualmente responsável pelos siste-
mas meteorológicos que permitem aos aviões le-
vantarem voo no território nacional, pela emissão 
dos cartões NUIT e pela distribuição dos Rádios 
de Comunicações utilizados pelos seguranças. 
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Millennium bim abre linha 
de crédito de 7.5 M€ para 
apoiar empresas
O Millennium bim celebrou com o Fundo Português de Apoio de 
Investimento em Moçambique um contrato que prevê a abertura de uma 
linha de crédito no valor de 7,5 milhões de euros. 

O objectivo é financiar, em condições mais 
favoráveis, empresas com capital portu-
guês nas suas operações de investimento 

ou necessidades de tesouraria, particularmente 
nas zonas afectadas pelos ciclones Idai e Kenne-
th que, no último ano, atingiram o país.

O protocolo foi assinado em janeiro, durante 
a visita oficial do Presidente da República Portu-
guesa, Marcelo Rebelo de Sousa. Este financia-
mento insere-se no quadro do apoio do Governo 
português à recuperação e desenvolvimento da 
actividade económica em Moçambique, após as 
referidas calamidades.

O apoio ao tecido empresarial moçambicano 
tem sido uma forte aposta do Millennium bim, no-
meadamente através de programas como os ‘Ne-
gócios do Millennium’ e o ‘MLíder’. 

Desde 2016 que o Banco premeia as PME que 
se distinguem pelas melhores práticas e inova-
ção, como contributo no crescimento e desenvol-
vimento sustentado da economia em Moçambi-
que. Já em 2019, o Millennium bim, em conjunto 
com o Millennium BCP, disponibilizou também a 
‘Linha Millennium Portugal – Moçambique’, uma 
linha de financiamento de 20 milhões de euros 
para dinamizar as trocas comerciais entre Portu-
gal e Moçambique, com o objectivo de fomentar 
o negócio internacional entre os dois países.

O acordo agora assinado com o Fundo Portu-
guês de Apoio de Investimento em Moçambique 
vai permitir que as empresas tenham acesso a 
mais ferramentas financeiras, ajudando-as a ul-
trapassar obstáculos e, ao mesmo tempo, a criar 
novas oportunidades de negócio. 



Estação Central dos CFM
Praça dos Trabalhadores
Maputo

Email: cfm@cfm.co.mz
Site: www.cfm.co.mz
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FNB investe na digitalização 
e conveniência dos serviços

O First National Bank (FNB) está decidido a 
dar maiores facilidades aos seus clientes 
na prestação de todos o s serviços e em 

ser uma referência no mercado moçambicano 
em termos de efi ciência, excelência de serviços 
e rentabilidade, alinhando-se em termos de ino-
vação, melhores práticas, padrões de operação e 
centricidade no cliente com o FirstRand, o maior 
grupo fi nanceiro em África por capitalização bol-
sista, do qual o FNB Moçambique faz parte junta-
mente com o RMB (Rand Merchant Bank).

NA VANGUARDA DA INOVAÇÃO DIGITAL
Na África do Sul, o FNB é conhecido como um 

dos bancos na vanguarda da inovação digital e 
agora está “deliberadamente” a intensifi car o seu 
trabalho para se tornar numa plataforma digital de 
serviços fi nanceiros.

Segundo, Jacques Celliers, director executivo 
(CEO) do FNB para toda a África, o facto faz parte 
de um processo para garantir que a experiência 
de cada cliente seja individualizada de acordo 
com suas necessidades fi nanceiras. “A nossa es-
tratégia é simples; queremos ajudar os nossos 
clientes com soluções contextuais por meio de 
uma plataforma digital confi ável”, disse o CEO.

“Nós queremos ajudar os nossos Clientes Par-
ticulares e Empresas a navegar nos seus contex-
tos fi nanceiros com soluções apropriadas para 
gerirem e fazerem face aos seus desafi os especí-
fi cos e oportunidades”, acrescentou Celliers.

À VISTA, UMA DÉCADA DE SOLUÇÕES 
INOVADORAS

Os resultados do investimento começam a es-
preitar, garante. “A jornada que estamos a fazer 

para integrar e expandir cada vez mais os nossos 
ecossistemas de serviços e as nossas propostas 
de valor em termos transaccionais, empréstimos, 
investimentos e seguros na nossa plataforma digi-
tal corporativa. Os nossos clientes podem esperar 
de nós uma década de soluções inovadoras e líde-
res no setor, à medida que embarcamos no nosso 
futuro como plataforma de serviços fi nanceiros.”

Por causa destas transformações, o FNB Mo-
çambique, por exemplo, aumentou, desde 2018, 
o seu capital social num valor superior a USD 10 
milhões, como parte do plano de investimento es-
tratégico a executar até fi nais de 2020. 

Jacques Celliers, director executivo 
do FNB para toda a África
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MERCADO IMOBILIÁRIO

É preciso estabelecer 
regras para as imobiliárias
O sector imobiliário em Moçambique regista um grande crescimento nos 
últimos anos, a avaliar pela quantidade de imóveis erguidos a cada dia. Para 
falar dos contornos deste sector, convidamos a empresária Elsa Santos, uma 
profissional que conta com 40 anos de experiência na área, 10 dos quais 
adquiridos em Portugal, e que é fundadora e directora geral da Investe Imóvel, 
empresa que opera na área de arrendamento e mediação de imóveis.

Qual é o core business da Investe Imóvel?
O core business da Investe Imóvel consiste na 

mediação entre o cliente que procura arrendar 
imóveis e o proprietário do imóvel. Ou seja, 80 
% do meu trabalho consiste no arrendamento, 
reabilitação, modernização e posterior subarren-
damento de imóveis pertencentes a proprietários 
que não possuem capacidade financeira para os 
manter ou que não os estão a ocupar por algum 
motivo. Trata-se de um trabalho personalizado 
para ambas as partes, tanto na mediação de ar-
rendamentos, como na mediação para a compra 
imóveis para investimentos.

Essa reabilitação consiste em transformar 
apartamentos antigos em termos de canalização, 
instalação eléctrica e toda a modernização, trans-
formando-os de acordo com o que os clientes 
procuram. Para o efeito, contratamos empresas 
que prestam bons serviços e trabalhos de quali-
dade, com garantia de assistência e manutenção, 
sempre que necessário.

Fazemos igualmente consultoria para projec-
tos de construção, no sentido informar sobre as 
tendências dos imóveis, principalmente quando 
se trata de investidores estrangeiros. E isso acon-
tece no que concerne ao tipo de acabamentos ou 

tipologias mais rentáveis, entre outros pormeno-
res que são diferentes dos que existem em outros 
locais do mundo.

Ainda na área imobiliária, trabalhamos com uma 
Guest House e apartamentos mobilados, equipa-
dos e com todos os serviços para um curto espaço 
de tempo. Ou seja, o cliente que vem por poucos 
meses, ou por algumas semanas - para fazer um 
determinado trabalho -encontra uma oferta à sua 
medida porque procuramos dentro dos nossos 
apartamentos reabilitados e mobilados fazer um 
arrendamento de curta duração que permita que 
este tipo de cliente não esteja sempre no hotel.

Que preços são praticados no arrendamento 
das casas e no subarrendamento após a 
reabilitação das mesmas?

Acordamos uma renda com o proprietário da 
casa que vai ser reabilitada, desde o início. Um 
valor que seja contínuo e que garanta um rendi-
mento para que ele não venha a passar sufocos, 
mas que ao mesmo tempo também não nos su-
foque, de maneira a que possamos reaver o di-
nheiro investido nas obras e no mobiliário. E tudo 
acontece de acordo com a satisfação do cliente.

De momento, temos cerca de 10 imóveis reabi-
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Elsa Santos, directora geral da Invest Imovel
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litados e um em reabilitação. Todos existem para 
fins de arrendamento para um tipo de clientes 
que vem a Moçambique trabalhar para organiza-
ções não-governamentais internacionais e outras 
organizações do género, ou seja, neste caso, 
quadros médios e expatriados que vêm trabalhar 
e que podem pagar a renda na ordem dos 120 mil 
a 180 mil meticais, usufruindo de casas modernas 
e em perfeitas condições.

Os business centres fazem igualmente parte do 
seu leque de acções. Fale-nos deste negócio. 
Qual tem sido a sua evolução?    

Contamos com dois business centres (o Mapu-
to Business Centre e o Polana Business Centre), 
ambos equipados com móveis, electricidade, in-
ternet, segurança física e digital, entre outros. São 
edifícios arrendados, reabilitados, modernizados 
por nós, aos quais fazemos posteriormente o su-
barrendamento. A ideia inicial era apoiar o cliente 
que chegasse a Moçambique, a começar o seu 
projecto de forma estável e com menos gastos 
e ir crescendo gradualmente. Portanto, propomo-
-nos a prestar um serviço personalizado, ofere-
cendo o acompanhamento aos clientes que che-
gam e que não conhecem os hábitos e costumes 
da cidade. Contudo, os mesmos quando se sen-
tem ambientados e com alguma estabilidade pro-
curam naturalmente os seus próprios escritórios.

Num passado recente, os business centres 
ficavam lotados, mas agora já não é assim pois 
há muita concorrência e o mercado imobiliário 
regista neste momento uma depreciação. Mas 
acredito que isto é passageiro. Em breve, haverá 
novamente uma grande procura de escritórios e 
voltaremos a estar lotados. E, para além dos busi-
ness centres, mediamos também o arrendamento 
de edifícios para escritórios, moradias, etc.

Já pensou em expandir os seus serviços para 
outras cidades do país? 

Prestamos apoio na área imobiliária em algu-
mas províncias, principalmente em Cabo-Delga-
do, na cidade de Pemba, e temo-lo feito ao ritmo 
do crescimento da própria província. Quando há 
procura dos nossos serviços em outras cidades 
como a Beira ou em outro local, temos os contac-
tos de profissionais que dão apoio nesta matéria, 
e no local. Isto não é fácil, porque expandir o hori-
zonte, abrir novos escritórios, requer necessaria-
mente grandes investimentos.

Na sua opinião, o que os moçambicanos podem 
esperar do mercado imobiliário em 2020? Será 
um bom ano para fazer investimentos no sector?   

Aconselho todos os moçambicanos que tenham 
uma casa bem situada, que façam as moderniza-
ções necessárias, principalmente na parte eléc-
trica, canalização, de modo a que o imóvel esteja 
de acordo com o que se procura actualmente. As 
casas do tempo colonial têm mais de 45 anos e 
os sistemas de canalização e electricidade, bem 
como os lay outs dos lavabos e cozinhas estão 
obsoletos, criam humidade e outras situações 
desconfortáveis para a saúde. Portanto, é preciso 
rever os telhados, canalizações, electricidade e 
modernizar. Se não sabem como fazê-lo, que bus-
quem informação até mesmo nas revistas de de-
coração e assim podem ver as tendências actuais.

O mercado está repleto de mediadores de 
imóveis que deixam muito a desejar quanto 
ao seu conhecimento de mercado e noções da 
profissão. Na sua opinião, qual deve ser o perfil 
de um gestor ou mediador de imóveis?

Estamos a precisar de formar estes supostos 
mediadores de imóveis, para que se possam en-
quadrar. Estamos no processo de criar uma as-
sociação, e daí poderemos criar condições de 
formar os mediadores para que possam adquirir 

“Estamos no processo de criar uma associação, e daí poderemos  
criar condições de formar os mediadores para que possam adquirir 
conhecimentos sobre as regras da própria mediação e para que deixem de 
actuar apenas por questões de sobrevivência ou por falta de emprego e 
não corram o risco de denegrir a classe.
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conhecimentos sobre as regras da própria me-
diação e para que deixem de actuar apenas por 
questões de sobrevivência ou por falta de empre-
go e não corram o risco de denegrir a classe.

Isto acontece um pouco por todo o país e em 
todas as áreas. Mas se conseguirmos legalizar a 
associação, podemos regularizar e ajudar muitas 
das pessoas que estão interessadas, mesmo por-
que para trabalhar nesta área é preciso gostar, 
uma vez que não há um salário fixo, vive-se de 
comissões e tem que se trabalhar muito para con-
seguir uma garantia mensal de retorno.

Não existe em Moçambique uma instituição 
que forme nesta área imobiliária e há muitas la-
cunas legais sobre esta matéria. A associação 
seria o primeiro passo no sentido de dar apoio e 
educar sobre as taxas e impostos no sector, o que 
seria útil não só para o proprietário do imóvel mas 
também para quem o está a arrendar.  

Sente-se ameaçada por esse tipo de 
concorrentes?

É uma concorrência muito desleal uma vez 
que a maior parte são operadores informais. Em 

contrapartida, nós pagamos os impostos, temos 
custos fixos (água, luz, trabalhadores, advogado). 
Mas não posso dizer que nos sentimos ameaça-
dos porque trabalhamos por referências. Ou seja, 
o cliente que procura os nossos serviços surge 
por recomendação de alguém que já os conhece 
e que gosta da forma como actuamos. Portanto, 
não nos podemos queixar.  

Que mensagem deixa aos profissionais do 
sector imobiliário em Moçambique e para os 
que sonham em seguir a carreira de corretor de 
imóveis?   

O negócio para ser bom tem de ser bom para 
ambas partes. Portanto, temos que ser muito cor-
rectos e sinceros perante os clientes e esta é a 
base para uma boa mediação, saber o que as 
partes precisam e encontrar um ponto comum 
de entendimento. Por outro lado, gostaria que 
houvesse mais carinho por esta área e que o Go-
verno estabelecesse regras para as imobiliárias 
e para os agentes imobiliários... e que haja lugar 
para todos. 
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ANÁLISE

Merecer o Descanso

Já não me lembro se foi no dia 21 ou 22 de Ju-
nho de 1975. Só sei que foi dias antes da pro-
clamação da independência. A minha beleza 

precoce (suponho) levou as gentes da cidade de 
Xai-Xai a indicarem a Delfi na Zaqueu (Lolota) e a 
mim como os “continuadores” que iriam dar a pren-
da da cidade aos ilustres visitantes. Eram eles Sa-
mora Machel e Marcelino dos Santos na sua viagem 
triunfal do “Rovuma ao Maputo”. Ambos deram-me 
“upa” depois de lhes presentearmos com uma saia 
de palha para a dança de “xingomana” (matxika) e 
o Marcelino ainda me ofereceu as bochechas para 
eu lhe dar “bá”. Tinha 10 anos. O embaraço (que até 
hoje ainda sinto) foi compensado, na altura, pelo 
estatuto de celebridade que ganhei durante alguns 
dias. 

Voltei a ter contacto directo com Marcelino dos 
Santos na Cidade da Praia, em Cabo Verde, em 
2005 se não estou em erro. Ambos estávamos a 
participar num simpósio sobre Amílcar Cabral. Pas-
sámos uma manhã inteira a conversar no restauran-
te do hotel onde ambos estávamos alojados. Até 
perdemos a sessão dessa manhã por causa disso. 
Eu andava ainda com a mente ocupada pela recen-
são crítica que havia feito ao livro de Barnabé Nko-
mo sobre Uria Simango. Embora tivesse criticado o 
livro duramente do ponto de vista metodológico ele 
tinha levantado questões importantes demais para 
serem apenas ignoradas só porque a metodologia 
era problemática, algo que deixei vincado no último 
parágrafo da minha recensão quando escrevi que 
mesmo se só 1 por cento do conteúdo fosse verda-
de, os libertadores da pátria tinham a obrigação de 
vir a público dizer o que realmente tinha acontecido.

Marcelino dos Santos era bom conversador. Tão 
bom, na verdade, que conseguiu evadir as minhas 
perguntas sobre Uria Simango para falar de Amílcar 
Cabral e sua relação com o Partido Comunista portu-
guês, relação essa que ele não via com bons olhos. 

Elísio Macamo

“Para mim, e tenho vindo a pregar 
isto há anos, a questão é saber 
como lidar com a proclamação da 
independência e o que a maneira 
como esta proclamação foi feita 
tem a ver com os problemas que 
ainda hoje temos no País. 
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Sobre Simango quedou-se nas platitudes habituais, 
o que me deixou completamente insatisfeito. Seria 
imbecil negar o importantíssimo papel histórico de 
Marcelino dos Santos na fundação da nossa nacio-
nalidade. Por isso, embora tenha uma opinião firme 
em relação à questão do estatuto de “herói” (que é 
igual a que tenho em relação a Samora Machel), não 
me parece que essa seja a discussão mais interes-
sante a fazer por ocasião do seu desaparecimento 
físico. Para mim, e tenho vindo a pregar isto há anos, 
a questão é saber como lidar com a proclamação da 
independência e o que a maneira como esta procla-
mação foi feita tem a ver com os problemas que ain-
da hoje temos no País. Tenho em mim que enquanto 
não encontrarmos uma maneira de discutir esta fase 
da nossa história, dificilmente teremos os recursos 
intelectuais e políticos necessários à compreensão 
dos desafios políticos que o País enfrenta.

Há, para mim, um sentido em que a Frelimo traiu 
a sua própria luta. Lutou contra o colonialismo por-
tuguês e, no processo, uma parte importante do 
movimento desenvolveu um ideal de sociedade 
que correspondia aos seus anseios, não necessa-
riamente aos anseios dos moçambicanos, mas que 
ela confundiu com os verdadeiros anseios do povo. 
O momento da traição consistiu em pensar que o 
facto de ter liderado a luta anti-colonial conferia à 
Frelimo a prerrogativa não só de definir o que Mo-
çambique seria como também de se auto-proclamar 
intérprete infalível da vontade do povo. Ao invés de 
apostar na construção dum estado que protegesse 
os recém-nascidos moçambicanos do tipo de ex-

cessos que o regime colonial tinha cometido na sua 
arrogância civilizacional, a Frelimo adoptou o mes-
mo tipo de arrogância, desta feita “socialista”, para 
manter a prerrogativa de violar a dignidade huma-
na dos novos sujeitos a coberto duma narrativa de 
boas intenções. 

As execuções sumárias de “traidores” duma pá-
tria que não existia cabem aqui. Simango, Simeão, 
Gwendjere e outros não foram executados – em cir-
cunstâncias que, oficialmente, continuam desconhe-
cidas no País – porque “traíram” a pátria. Foram exe-
cutados porque o seu pensamento diferente – não 
importa se bom ou não – punha em causa a prerro-
gativa da Frelimo de definir quem era “verdadeira-
mente” moçambicano e, por via disso, de interpretar 
a sua vontade. Não foi a crença no “marxismo” que 
levou os “libertadores da pátria” a cometerem este 
e outros excessos como, por exemplo, as execuções 
públicas, a “Operação Produção”, a re-introdução 
de castigos corporais no sistema penal (o famoso 
“xamboco”). Foi o exercício dum poder absoluto cuja 
moderação dependia apenas dos detentores do po-
der. Foi a ideia de que quando alguém tem boas in-
tenções não é necessário nenhum controlo sobre o 
seu poder. Vem dessa convicção o poder excessivo 
que o Presidente da República em Moçambique tem 
e que tem sido um grande obstáculo à democratiza-
ção do País. Devo referir aqui que já antes de Gilles 
Cistac o fazer, eu criticava estes poderes excessivos 
e, num texto, cheguei a exortar Guebuza a perguntar 
a si próprio se gostaria que o seu pior inimigo tivesse 
os mesmos poderes que ele tinha como Presidente.

ANÁLISE

“Há, para mim, um sentido em que a Frelimo traiu a sua própria 
luta. Lutou contra o colonialismo português e, no processo, 
uma parte importante do movimento desenvolveu um ideal 
de sociedade que correspondia aos seus anseios, não 
necessariamente aos anseios dos moçambicanos, mas que 
ela confundiu com os verdadeiros anseios do povo. 
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Os problemas da traição da própria luta não se 
reduzem aos poderes excessivos do Presidente. 
Reduzem-se a uma cultura política profundamen-
te enraizada na Frelimo – e, curiosamente, mes-
mo nos partidos de oposição e na sociedade civil 
– segundo a qual fazer política é trabalhar para o 
bem do povo – o que até não é mentira. O proble-
ma disto é que se cai facilmente na lógica dos fins 
que justificam os meios, razão pela qual a Frelimo 
cometeu os excessos do seu período glorioso, a 
Renamo se entregou (e continua) à orgia da violên-
cia contra inocentes na sua luta pela democracia 
e, ainda hoje, grande parte da chamada socieda-
de civil não vê nenhum limite ético ao que faz por 
estar convencida de que é pelo bem. O artigo 146 
da nossa constituição contém uma frase simples, 
mas profunda, na sua alínea 2, nomeadamente a 
seguinte: “O Chefe do Estado é o garante da Cons-
tituição”. O artigo 150, sobre o juramento, reitera 
esta alínea: “Juro, por minha honra, respeitar e 
fazer respeitar a Constituição, desempenhar com 
fidelidade o cargo de Presidente da República de 
Moçambique, dedicar todas as minhas energias à 
defesa, promoção e consolidação da unidade na-
cional, dos direitos humanos, da democracia e ao 
bem-estar do povo moçambicano e fazer justiça a 
todos os cidadãos.” 

Nunca nenhum Presidente de Moçambique viu 
nestas alíneas o verdadeiro objectivo e conteú-
do da política. O silêncio ensurdecedor do actual 
chefe do estado quando pessoas da sua confian-
ça proferem ameaças contra órgãos de informa-
ção é, infelizmente, prova disso. A trapalhice que 
foi o acordo de paz definitiva com a criação dum 

órgão que efectivamente mandou às urtigas o di-
reito que o povo tem de escolher os seus repre-
sentantes e por eles ser governado constitui mais 
uma confirmação disso. A traição da luta da Frelimo 
pela própria Frelimo levou-nos até aqui. Acho pia-
da sem graça quando estes “revolucionários” são 
celebrados como a virtude em pessoa, os íntegros 
e infalíveis quando, na verdade, devemos a eles o 
adiamento da construção de Moçambique como 
nação erguida sobre os escombros da dominação 
colonial graças, curiosamente, à sua valentia.

O que quero dizer é que o tempo urge. Eles vão 
morrendo porque o relógio biológico é implacável. 
Duvido que encontrem descanso lá do outro lado 
enquanto nós, como nação, não tivermos coragem 
de nos reconciliarmos com a nossa história. Essa 
reconciliação passa por reconhecermos uma ver-
dade ética incontornável: nada, absolutamente 
nada mesmo, justifica tirar a vida de seja quem for 
apenas porque essa pessoa teve a ousadia de pen-
sar diferente. Precisamos desse reconhecimento 
para repensarmos a nossa arquitectura política, 
desta feita assente na protecção dos direitos dos 
moçambicanos, não na promoção da prerrogativa 
dos detentores do poder para nos fazerem felizes 
para todo o sempre. Eles podem não admitir isto, 
mas não me surpreenderia se muitos dos liberta-
dores tivessem necessidade deste exorcismo para 
também se libertarem de muitos temores que po-
pulam a sua consciência. Precisam da nossa ajuda.

Não custa nada pedir desculpas. Bom, só custa 
perder arrogância. É um preço insignificante para o 
grande benefício que vai ser recuperar o verdadeiro 
projecto de independência. 

ANÁLISE 

“a Renamo se entregou (e continua) à orgia da violência contra 
inocentes na sua luta pela democracia e, ainda hoje, grande parte da 
chamada sociedade civil não vê nenhum limite ético ao que faz por 
estar convencida de que é pelo bem. 
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O que não sabes  
sobre os bancos?

As escolas não ensinam tudo, e mesmo que 
quisessem, não conseguiriam ensinar tudo 
o que um ser humano precisaria para viver 

seguro numa sociedade dinâmica e em mutação 
constante. E mesmo que hipoteticamente ensinas-
sem, ninguém teria a capacidade e nem tempo su-
ficiente para aprender e aplicar tudo – somos mais 
ignorantes do que mais inteligentes somos, isto é, 
há e haverá sempre mais coisas que desconhece-
mos em comparação com as que conhecemos; há e 
haverá sempre mais coisas que menos dominamos 
em comparação com as que dominamos; há e have-
rá sempre áreas de conhecimentos que não sabe-
mos em comparação com as que sabemos. Para a 
maioria da população, a “educação financeira como 
foco da educação bancária” faz parte destas áreas 
de especialidade sobre as quais pouco se sabe.

Educação bancária é um dos pilares ou áreas da 
educação financeira que, infelizmente, várias vezes, 
se confunde com a própria educação financeira – 
fazendo-se da parte o todo. A educação bancária 
comporta o modelo de negócio bancário, o quadro 
legal nacional e internacional, conceitos especiais 
da área bancária, operações e serviços exclusivos 
do sector bancário, bem como factores (internos e 
externos) que directamente influenciam a filosofia 
da necessidade de comprar, guardar, vender e mo-
vimentar dinheiro e seus derivados directos. E como 
ninguém consegue viver, pelo menos filosoficamen-
te, sem dinheiro, a educação bancária deve fazer 
parte da educação do indivíduo, exercício este que 
contrariamente as escolas não ensinam, ficando o 
desafio para a sociedade.

Outra vez, a senhora Online Mafunda entrou pela 
agência bancária adentro, toda aflita e, sem tempo 
a perder, queria falar directamente com o gerente 

do balcão, porque afinal estava em jogo a vida do 
senhor seu marido que acabara de sofrer um AVC 
e precisava urgentemente de ser submetido a uma 
intervenção cirúrgica de especialidade, numa das 
clinicas da cidade onde horas antes foi levado, à ve-
locidade da luz. O pior acontecera até ao momento, 
porque a doméstica, televendo uma destas novelas 
mexicanas, aprendeu a detectar os primeiros sinais 
de um AVC, um aprendizado que foi bastante útil 
para salvar, até então, a vida do senhor Mafunda, um 
dos assinantes da conta juntamente com a senhora 
a sua esposa.

O gerente bancário, um jovem de família humilde 
mas bastante culto, de fato escuro e gravata burgun-
di, como mandam as tradições no sector financeiro, 
manteve sempre a sua calma administrativa consi-
go, durante os poucos mais de vinte e sete minutos 
que já decorriam na tentativa de explicar educada-
mente a Sra. Online, que na ausência da segunda 
assinatura que obrigava conjuntamente a conta de 
depósito à ordem, mesmo na situação de morte emi-
nente de um dos assinantes, era impossível e quase 
ilegal que ela sozinha efectuasse qualquer mexida 

Ivan Amade
ivanamade@yahoo.com.br
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na conta, levantamento em dinheiro, ou qualquer 
outra movimentação na conta. Este exemplo de 
caso não é isolado, várias vezes temos escolhido 
um tipo de conta (produtos ou serviço bancários, 
depósitos aos empréstimos) sem informação prévia 
dos riscos e ganhos a ela associados. O que justifi -
caria um casal optar por uma conta conjunta ou so-
lidária? O que justifi caria trocar a opção de cada um 
dos assinantes ter o poder singular de movimentar 
isoladamente a conta? A resposta depende também 
do que sabemos sobre os bancos, concretamente 
da informação e conhecimentos que temos sobre 
os produtos e serviço bancários que pretendemos 
usar.

Defendemos a necessidade da sociedade se 
preocupar com a educação bancária e não neces-
sariamente com a formação bancária, sendo que a 
primeira é mais prática, direccionada aos desafi os 
do quotidiano do cidadão, independentemente da 
sua classe económica e social (alta, média ou baixa). 
E a segunda, formação bancária, mais interessa aos 
educandos e profi ssionais do sector fi nanceiro ou 
áreas afi ns. Como explica e defende Murray N. Ro-
thbard, no seu livro O manifesto Libertário, por uma 
nova liberdade (2013:144): “Uma falácia crucial dos 
defensores da escola na classe média é a confusão 
entre a instrução e educação em geral. Educação é 
um processo vitalício de aprendizado, e o aprendi-
zado não ocorre apenas na escola, mas em todos 
os campos da vida”. Mas onde e como tu obténs a 
tua educação bancária? Se fores maior de idade, 
esse questão é quase que obrigatória, sob o risco 
de estares a perder dinheiro ou a não explorar as 
oportunidades que passam despercebidas com di-
ferentes serviços e produtos bancários do mercado. 
Informação é poder e dinheiro, onde recebemos ou 

ANÁLISE

+258 21 96 05 39    +258 85 020 0011    +258 82 020 0011

info@xisaka.co.mz     reservas@xisaka.co.mz

Rua da Igreja, Vila da Namaacha, Moçambique

R E S I D Ê N C I A  X I S A K A 

&  C E N T R O  D E  B E M - E S T A R

Residência 
Assistida

Oferecemos uma gama 
completa de serviços 
profissionais especializados 
de alta qualidade àqueles 
que necessitam de 
determinados cuidados, 
entre os quais, 
assistência médica e 
enfermagem, 
fisioterapia, psicologia, 
serviço social e 
nutrição, 

Todos os nossos quartos 
possuem casa-de-banho 
privativa e estão equipados 
com TV, telefone, 
ar-condicionado e 
sistema de chamada de 
emergência. 

No nosso valor mensal está 
incluído o atendimento 
de enfermagem e 
acompanhamento 
de auxiliares 24/24h
(7 dias por semana), 
atendimento médico 
semanal (Clínica-Geral), 
terapia ocupacional e 
entretenimento (TV, 
filmes, jogos, passeios, 
biblioteca).
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entregamos, ganhamos ou perdemos. 
Mas morrerá a culpa solteira se algo de pior acon-

teceu ao senhor Mafunda porque a sua co-assinante 
foi impedida legalmente de levantar os valores de 
que precisavam para a cirurgia? Algumas vezes, tem 
havido exagero na determinação e gestão de assi-
nantes de uma conta de depósitos (corrente, pou-
pança, salário e a prazo). Os clientes devem saber 
que uma conta pode ter diferentes assinantes, e po-
dem decidir como a conta será movimentada, man-
tendo a lógica geral, uma movimentação controla-
da, segura, mas ao mesmo tempo, também flexível, 
principalmente se falamos de conta corrente (seja 
ela conta conjunta, solidária ou mista, de pessoas 
físicas ou colectivas). Como fazer com que o cliente 
leia os termos e condições, mas acima de todo a 
compreenda de forma rápida e simples os diferen-
tes termos técnicos e jurídicos?

Ao mergulharmos nas questões especificamente 
do sector bancário, devemos antes saber como nele 
mergulhamos, quem somos perante o sistema ban-
cário: Estado, Investidores, Clientes, Empreendedo-
res, Empresários, Funcionários ou Candidatos a fun-
cionários? Porque cada um destes grupos irá buscar 
e defender interesses específicos, fazendo com que 
o interesse da educação bancária seja diversificado 
como um todo. Mas seja como for, existem quatro 
pilares básicos que devem ser conhecidos por to-
dos, quiçá dominados os seus produtos e serviços: 
Activos (tipo de Créditos), Passivos (tipo de contas 
de Depósitos), Canais (tipo e formas de Conexões) e 
Operações gerais (Transacções e benefícios extras).

O facto de sermos clientes bancários não signi-
fica que dominamos ou conhecemos os produtos 
e serviços bancários. Uma das maiores revoluções 
dos seres humanos foi o descobrimento da ignorân-
cia, quando reconhecemos que não sabemos tudo, 
abrimos caminhos para a busca do desconhecido, 
em qualquer área do conhecimento e da vida. Além 
de ser uma responsabilidade do Banco Central, dos 

bancos comerciais e das demais instituições finan-
ceiras, deve também haver por parte do próprio 
cliente o interesse na busca de informação e conhe-
cimentos bancários de base.

A falha na interpretação de juros de depósitos 
a prazo, quando os bancos anunciam e publicitam 
taxa de Juros anual, e os clientes compreendem 
como taxas de juros mensais; a dificuldade eterna 
no cálculo de prestação constante no pagamento 
de um empréstimo bancário; a busca incansável de 
produtos e serviços financeiros inexistentes no nos-
so mercado, como juros compostos, criptomoedas e 
uma bolsa diária dinâmica; a desconsideração do ci-
clo e forma de reembolso do limite do cartão de cré-
dito (cartão de crédito versus de débito, pré-pago e 
misto), o que leva o mesmo a ser utilizado como se 
fosse um crédito ao consumo com prestações men-
sais; utilização de canais mais caros quando temos 
opções mais baratas e flexíveis para o mesmo ser-
viço ou produto; o desconhecimento das diferenças 
legais e práticas dos tipos de empréstimos bancá-
rios (consumo, viatura, habitação, negócio, leasing, 
factoring, etc.), representam alguns exemplos dos 
desafios práticos que podem merecer explicações 
detalhadas e simples aos actuais e futuros poten-
ciais clientes.

Várias vezes, por falta de conhecimento e de 
informação, clientes do sistema financeiro têm op-
tado por serviços mais caros, mais morosos e mais 
complexos, quando temos nos mercados os mes-
mos serviços bancários disponíveis de forma mais 
célere, segura e barata (em linguagem comercial da 
moda: mais competitivos). Tal cenário não é restrito 
às famílias de renda baixa, o mesmo acontece para 
as famílias das classes média e alta, por isso, com 
mais informação e conhecimento sobre o sector 
bancário podemos todos poupar mais: poupar mais 
tempo, dinheiro, esforço físico e mental, tirando mais 
benefícios dos serviços e produtos que os bancos 
oferecem. Mas o que não sabes sobre os bancos? 

ANÁLISE 
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RESPONSABILIDADE SOCIAL

Hyundai doa viaturas  
à Plataforma Makobo 
Com o objectivo de continuar a prestar apoio às vítimas do ciclone Idai, 
a Hyundai Moçambique, representada pela Ronil, doou dois camiões à 
Plataforma Makobo Moçambique.

Os veículos oferecidos pela Hyundai à 
Plataforma Maboko Moçambique terão 
a missão de levar o apoio alimentar às 

comunidades assoladas pela calamidade, com 
especial enfoque para a distribuição da merenda 
escolar e do apoio ao escoamento da produção 
agrícola dos agricultores afectados pelo Idai.

Uma das iniciativas implementadas pela 
Makobo na Beira é a Lancheira Solidária, des-
tinada ao apoio nutricional a crianças e jovens 
carenciados que frequentam a escola pública. 
A mesma estende-se aos distritos de Dondo e 
Nhamatanda, nas localidades de Mafambisse, 
Mezimbite e Mutua.

No âmbito desta iniciativa é oferecida uma 
merenda escolar com a contrapartida dos pais 
e educadores se comprometerem a plantar uma 
árvore de fruto, uma árvore de sombra, uma mo-
ringa e uma horta como forma de fomentar a ali-
mentação das famílias e a sua subsistência, res-
ponsabilizando-as para o seu desenvolvimento 
e autossuficiência e mantendo e criando oportu-
nidades de emprego.

Os carros com as marcas Hyundai H-100 - 1.5 
Toneladas e Hyundai HD65- 2.5 Toneladas fo-
ram totalmente modificados e equipados para 
as necessidades de distribuição da Plataforma 
Makobo, sendo que o camião HD65 foi equipa-
do com um sistema de refrigeração para permitir 

um melhor transporte e distribuição dos alimen-
tos às comunidades afectadas pelo IDAI.

A PREOCUPAÇÃO COM UM TIPO DE APOIO 
RACIONAL

“A doação tem um significado importante para 
a Ronil e para a marca Hyundai e estamos muito 
felizes em poder apoiar as acções de solidarie-
dade da Makobo, projecto cujo trabalho conhe-
cemos e sabemos que faz a diferença nas comu-
nidades onde actua. O facto de termos também 

“Nestas épocas, em que ainda 
tendo pessoas directamente 
afectadas pelo ciclone não mais 
se fala do Idai, iniciativas como 
estas são de louvar e agradecer.” 
Ruy M. Santos

“A doação tem um significado 
importante para a Ronil e para a 
marca Hyundai e estamos muito 
felizes em poder apoiar as acções 
de solidariedade da Makobo.” 
Henrique Bettencourt
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As duas viaturas Hyundai vão actuar principalmente, nas zonas afectadas pelo ciclone Idai

uma delegação ofi cial da Ronil na Beira pesou 
na decisão de avançarmos com este apoio e na 
vontade de ajudar esta região do país, que tanto 
sofreu com o Idai”, referiu Henrique Bettencourt, 
gerente da operação.

Por seu turno, Ruy M. Santos, fundador da 
Makobo, enalteceu o gesto da Hyundai. “Nestas 
épocas, em que ainda tendo pessoas directa-
mente afectadas pelo ciclone não mais se fala 
do Idai, iniciativas como estas são de louvar e 
agradecer. Esta refl ecte a nossa preocupação 
com um tipo de apoio racional, a médio e lon-

go prazos e com vista à autonomia económica e 
social das comunidades afectadas e diferencia 
a nossa abordagem face a outras organizações. 
Com certeza que os camiões vão melhorar, e 
muito, a forma como fazemos e o tempo que le-
vamos a entregar a nossa Lancheira Solidária”.

A doação acontece 10 meses após a catástro-
fe que assolou a zona centro e parte da zona 
norte do País, embora a presença da marca se 
tenha concretizado desde o primeiro momento 
com um apoio monetário.
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Grupos CDC e Absa apoiam 
comércio externo africano

O acordo surge no contexto do recente 
anúncio do mecanismo de partilha de 
risco no valor de US$75 milhões entre o 

CDC e o Grupo Absa. O CDC Group plc (“CDC”), 
um investidor de desenvolvimento do Reino Uni-
do para África e o sul da Ásia, anunciou na Cimei-
ra de Investimento para África um acordo de fi-
nanciamento para o comércio externo de US$100 
milhões através do Absa Bank Limited (Absa).

Esta nova injecção de fundos será utilizada 
pelo Grupo Absa e as suas subsidiárias em 12 paí-
ses africanos, no apoio a transacções comerciais 
realizadas por empresas locais, PMEs e empreen-
dedores africanos. O financiamento ao comér-
cio externo tem um papel central na estratégia 
do Absa (um dos grupos de serviços financeiros 
mais diversificado em África) de se tornar um ban-
co pan-africano de referência. Este investimento 
permitirá ao Grupo Absa apoiar projectos junto 
das suas subsidiárias no Botswana, Gana, Mo-
çambique, Quénia, Tanzânia, Uganda e Zâmbia, 
bem como a outros bancos correspondentes no 
continente africano.

Esta linha de financiamento dá seguimento a 
um recente acordo mediante o qual o CDC irá dis-
ponibilizar uma linha de crédito de US$75 milhões 
ao Grupo Absa, que se destina ao financiamento 
do comércio. O total agregado de US$175 milhões 
representa o maior compromisso do CDC para 
o financiamento ao comércio externo em África. 
George Wilson, responsável pelo Comércio Insti-
tucional no Grupo Absa, afirmou: “Ter o CDC como 
parceiro irá reforçar de forma significativa o nosso 
compromisso financeiro em impulsionar o comér-
cio africano e apoiar de forma prática os bancos 
locais, empresas, PMEs e empreendedores – a 
verdadeira fonte de crescimento do PIB e da trans-
formação para o desenvolvimento das economias 

africanas. Trata-se de um passo importante para a 
inversão da tendência de redução de risco (“de-
-risking”) em África, que tem privado o continen-
te de financiamento ao comércio e que deverá 
melhorar de forma significativa a contribuição do 
Centro do Comércio do Absa com vista a tornar 
o Acordo de Livre Comércio Continental Africano 
(AfCFTA) no sucesso desejado.”

CDC TEM CERCA DE US$850 MILHÕES EM 
COMPROMISSOS

“O CDC tem actualmente cerca de US$850 mi-
lhões em compromissos com cinco bancos par-
ceiros pelo que, desde 2015, já apoiou cerca de 
2.000 transacções de financiamento ao comércio 
externo em África e no sul da Ásia”, declarou Ad-
mir Imami, director e responsável pela Divisão de 
Financiamento ao Comércio e à Cadeia de For-
necimento do CDC. “O nosso compromisso em 
impulsionar o comércio africano é de primordial 
importância para o desenvolvimento económico 
e social do continente e pretende colmatar a la-
cuna em termos de financiamento às empresas 
locais que varia entre US $90 mil milhões e $120 
mil milhões. “Nos últimos anos, os bancos com 
sede nos Estados Unidos da América ou na Eu-
ropa têm vindo a reduzir a sua exposição a Áfri-
ca, o que tem resultado num grande défice em 
termos do financiamento ao comércio nos países 
africanos que dele mais precisam. Por seu turno, 
esta situação tem impedido que as empresas afri-
canas realizem o seu potencial e aproveitem as 
oportunidades existentes no mercado global.

Os empreendedores africanos merecem o 
acesso às mesmas oportunidades que os seus 
homólogos nas economias mais desenvolvidas, 
onde é muito mais fácil obter acesso a este tipo 
de financiamento.” 
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1550 MT
por pessoa

(bebidas não incluídas).
Crianças 3-10 50% desconto

Bebés 0-2 grátis

E COM MÚSICA AO VIVO!

A O  D O M I N G O
1 1 h 3 0  –  1 5 h 0 0

· B RUNCH ·

10 · NOV

Acordar mais
tarde é uma delícia.

Aproveite todo o conforto
do Montebelo Girassol até mais 
tarde e delicie-se com o novo

Brunch de Domingo.

Aceite o nosso convite e comece
o seu dia da melhor maneira!

Café, chá, leite e iogurtes  ·  Saladas variadas  ·  Carpaccios
Pratos quentes variados  ·  Quiches, crepes salgados e tartes

Pão e pastelaria variada  ·  Sumos naturais e fruta
Doces, compotas e mel  ·  Queijos e enchidos

Showcooking de ovos e pratos de carne 
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OPINIÃO

Como se pode tornar 
numa empresa centrada 
no cliente?

Sérgio Ferreira
EY Executive Director, 

Advisory Services

EXPERIÊNCIA DO CLIENTE – O NOVO FACTOR 
DIFERENCIADOR

Na era digital, existem mais formas de consu-
midores e empresas se conectarem do que acon-
teceu até hoje… através de websites, social me-
dia, lojas e muitos outros mais canais, os quais 
estão em constante evolução e mudança. Cada 
cliente se envolve numa combinação diferente de 
pontos de contacto, um cenário de interacções a 
que chamamos “experiência de cliente”.

Para proporcionar aos clientes uma excelen-
te e consistente experiência e desvendar novas 
oportunidades, as organizações necessitam de 
ter uma visão de 360 graus das suas interacções, 
permitindo-lhes personalizar a experiência de 
cada cliente, gerar fi delização e optimizar a expe-
riência de compra.

Hoje, os clientes têm mais informação do que 
alguma vez tiveram no tempo e esperam que as 
empresas lhes proporcionem uma experiência 
contínua e personalizada, num mundo onde a ex-
periência do cliente se tornou o novo campo de 
batalha, e possivelmente o factor de diferencia-
ção mais importante.

A experiência do cliente é muito mais do que 
tecnologia. É sobretudo um novo conjunto de ca-
pacidades e habilidades e uma nova mentalida-
de. É sobre calçar os sapatos do cliente, tendo 

a empatia, e depois desenhar em torno das suas 
necessidades. As oportunidades para satisfazer o 
cliente, com e através da tecnologia, são apenas 
um subproduto deste desenho e de facto ela é 
um facilitador para realizar a verdadeira futura vi-

Sérgio Ferreira
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são de uma experiência de cliente.
E ser digital significa procurar melhorar conti-

nuamente a experiência de cliente. Por um lado, 
isso significa utilizar dados e analíticas para de-
tectar, prever e agir sobre os comportamentos 
dos clientes e, a um nível mais estratégico, é so-
bre incorporar uma cultura de inovação para con-
tinuamente melhorar a experiência do cliente.

O que devem mudar as organizações para se 
tornarem centradas no cliente? Conduzir um pro-
cesso centrado no cliente chamado implementa-
ção de experiência contínua. É uma aproximação 
ágil a várias velocidades fundada em princípios 
de ideação e concepção, que se foca em capa-
cidades e habilidades em vez de se focar na tec-
nologia.

Recorrendo a especialistas e metodologias 
provadas para descobrir personas chave de 
cliente, jornadas e momentos de verdade, é pos-
sível em combinação com profundo conhecimen-
to do sector de actividade, construir uma eficaz 
estratégia de cliente digital e criar as plataformas 
de dados que dão a toda a organização acesso à 
informação chave do cliente.

São quatro os pilares fundamentais para uma 
verdadeira estratégia organizacional de centrici-
dade no cliente:

1. Experiência de Cliente
2. Investigação de Mercado
3. Analíticas Avançadas
4. Experiência de Colaborador
Lançámos recentemente o Kakao Bank para 

a plataforma social Kakao, que no espaço de um 
dia ganhou mais de 300.000 clientes. A fácil, rápi-
da e suave experiência de cliente no processo de 
acolhimento, bem como a contínua e personaliza-
da experiência no serviço ao cliente, criaram as 
condições para a inovação e diferenciação desta 
plataforma dos seus concorrentes. 

SOBRE SÉRGIO FERREIRA 

Tem mais de 15 anos na gestão de projectos 
complexos e equipas multidisciplinares em 
diversas indústrias (governo, telecoms, retalho, 
banca, seguros).
Educação:
• Licenciado em Engenharia pelo Instituto 

Superior Técnico MsC em Engenharia pela 
University of Glasgow

• MBA & Master in Business Logistics pelo INDEG 
Business School / ISCTE

Certificados:
• INSEAD Certification com Distinção em 

Challenging Customers through Business Model 
Innovation

• INSEAD Certification com Distinção em 
Business Strategy and Financial Acumen

• Certificação em Digital Transformation: Retail, 
Consumer Goods & Hospitality pela Accenture

• Certificação em Digital Transformation: Financial 
Services pela Accenture

 

OPINIÃO

“O que devem mudar as organizações para se tornarem 
centradas no cliente? Conduzir um processo centrado no 
cliente chamado implementação de experiência contínua. 
É uma aproximação ágil a várias velocidades fundada 
em princípios de ideação e concepção, que se foca em 
capacidades e habilidades em vez de se focar na tecnologia.
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SOCIEDADE

O design de Jojó  
no Mercado Janete
Natural da Zambézia, distrito de Inhassunge, Jojó Sumaila perdeu os 
pais muito cedo e teve de viver num internato gerido por padres, onde 
foi descoberto o seu talento para o design e corte & costura. Desde 
então, o artista nunca mais parou, aprimorou-se nesta área. Para melhor 
gestão do seu negócio, formou-se em contabilidade e técnico aduaneiro 
e de cidade em cidade, acabou se estabelecendo em Maputo, onde 
possui um atelier no Mercado Janete. Nada melhor que acompanhar a 
história de Jojó na primeira pessoa.

Por Arsenia Sithoye

Qual foi a sua história de vida e que percurso 
seguiu até à descoberta do seu talento para o 
design de moda e para o corte & costura?

O meu talento foi descoberto num Internato 
de padres onde passei parte da minha infância. 
Lá, eu observava as irmãs de caridade a fazer o 
trabalho de corte & costura e comecei a trabalhar 
com as máquinas, a imitar. Vendo a minha curio-
sidade, elas decidiram ensinar-me o trabalho. O 
meu talento estava mais acentuado na área de 
design pois desde cedo já fazia desenhos de fei-
tios de roupas por confeccionar. Daí... entrei para 
a área do corte & costura, onde aprendi muito.

Mais tarde, sai de Inhassunge e fui viver na ci-
dade de Quelimane. As condições lá não eram fa-
voráveis, por isso fiquei lá apenas dois anos. Por 
outro lado, tinha que dar continuidade aos meus 
estudos e fui viver com a minha irmã na cidade 
da Beira. Passados dois anos parti de Quelima-
ne com destino a Maputo, e como vivia sozinho e 
tinha de me sustentar, comecei a exercer tudo o 
que tinha aprendido sobre corte & costura. Com-

prei todo o material necessário; comecei a costu-
rar baseando-me nos meus próprios desenhos; e 
passei também a vender as peças.

Com o meio de sustento garantido, retornei 
à escola e frequentei a 7.ª classe na Escola Pri-
mária da Malhangalene. Concluída a 7.ª classe, 
passei para a escola comercial onde cursei Con-
tabilidade Básica. Mais tarde, arrendei um esta-
belecimento comercial na zona do Alto Maé onde 
costurava para a clientela. Passado algum tempo, 
o dono da loja pediu a devolução da mesma e 
passei a trabalhar em casa.

Ao longo do tempo, depois de ter concluído 
o nível básico de Contabilidade Geral, consegui 
esse espaço aqui no Mercado Janet, e, nessa al-
tura, ingressei no curso médio de Contabilidade 
Geral. Mais tarde e tendo-o concluído, passei a 
fazer o curso de Técnico Aduaneiro, sendo que 
estes estudos eram sustentados pelo trabalho de 
corte & costura, que ainda hoje é o sustento da 
minha família. E, concluídos os estudos, criei uma 
pequena empresa de logística vocacionada para 
a área de despacho aduaneiro.
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Jojó Sumaila, no atelier, no Mercado Janete

Qual é o perfi l dos seus clientes? 
Trabalho na área de corte & costura há mais de 

10 anos e costuro para ambos os sexos mas os 
meus trabalhos são mais procurados por mulhe-
res das classes média e alta (ministras, deputa-
das, e outras individualidades). E, neste momento, 
conto com apenas um ajudante.

Por outro lado, tenho alguns clientes no exte-
rior, como moçambicanos na diáspora, turistas e 
outros que visitam o nosso país por motivos de 
trabalho. Para estes casos, o cliente manda as di-
mensões, escolhe os feitios, requisita e depois de 
concluído o trabalho, envio as peças pelos cor-
reios. Para os turistas, costumo dar um bónus de 
10 ou 15 por cento de desconto, para incentivar, 
pois estes vêm de longe e, muitas vezes, com-
pram porque realmente gostam de determinada 
peça, e não porque o tenham planeado.  

Que tipo de roupa é mais procurada pelos 
clientes? Quais são os períodos de pico?

O prato forte é a roupa africana que, ultima-
mente, virou moda no seio dos moçambicanos. 
Esta tornou-se o traje de referência nas cerimó-

nias como xiguiane, xitique, troca de presentes, 
datas comemorativas, entre outros. Mas esta não 
é a minha única inclinação pois quando aprendi 
costura não ensinaram a fazer só roupa africana. 
Fazíamos variedades de estilos, mas agora a ten-
dência é para a roupa africana. Os períodos de 
pico para esta área são entre os meses de Outu-
bro e Dezembro e o período mais fraco entre os 
meses de Janeiro e Março. Nos restantes meses, 
a demanda é normal.

Tenho feito roupa para exposição nas feiras, 
inserido num núcleo para o efeito. Normalmente, 
essas feiras acontecem trimestralmente na Feima, 
onde temos vendido mais para turistas do que 
para nacionais. Neste momento, estou na fase de 
ensaio para fazer pastas escolares, pastas, bol-
sas femininas e acessórios. Entretanto, o merca-
do não oferece o material apropriado, é preciso 
importar e estou agora a preparar-me para tal.

Acredito que estes produtos irão impulsionar 
o meu negócio porque são bastante procurados 
por turistas, que gostam de acessórios feitos de 
capulana.



56      Janeiro/Fevereiro 2020

Onde é adquirido o material que usa nos seus 
trabalhos?

Ultimamente há muita variedade de tecidos, e 
outros materiais. Existe material importado e na-
cional, mas o nosso mercado tem limitações em 
termos de material por isso importamos da África 
do sul para complementar. Por vezes temos boas 
iniciativas para fazer peças bonitas e de qualida-
de mas o mercado não oferece material comple-
to então, acabamos importando e isso é oneroso 
para as finanças.

Normalmente temos importado da África do sul 
os seguintes materiais: véu cru, diversos tipos de 
entretela, broches, variedades de botões, molas 
de pressão, punhos para camisolas, foros para 
casacos, tecidos para vestidos de gala, e de noi-
vas, entre outros, porque o nosso mercado não 
oferece, ou se existem, não tem qualidade.

Fala-nos dos custos e ganhos relativos a esta 
actividade.

Não costumo registar os lucros, e sim tenho 
contabilizado os gastos mensais em termos de 
energia, água, transporte, material de trabalho que 
são por volta de 30 mil meticais. Ademais, as nos-
sas máquinas são industriais e consomem muita 
energia, sendo que a energia aqui do estabeleci-
mento é comercial e não doméstica. Por outro lado 
temos as taxas municipais que são elevadas e não 
são compatíveis com os rendimentos. 

Como lida com a concorrência?
O mercado em si tem muitas pessoas a fazer a 

mesma actividade, e para dominar a concorrên-
cia é necessário trabalhar mais, investir, inovar e 
melhorar a qualidade dos produtos. Muitos dos 
clientes que procuram o meu trabalho são reco-
mendados por outros que já o conhecem. 

Quem vem ao mercado pela primeira vez, deve 
ter a capacidade de analisar o equipamento do 
alfaiate, deve observar o tipo de costura que cada 
alfaiate faz, através das roupas penduradas. São 
esses aspectos que influenciam o cliente na es-
colha do alfaiate. 

Como é que consegue conciliar o trabalho 
de Corte & Costura com o de Despachante 
Aduaneiro?

Na área de logística tenho a colaboração de 
técnicos experientes. O escritório de Despa-
chante Aduaneiro tem um email central onde são 
abordados todos os assuntos de trabalho. Por-
tanto, mesmo estando trabalhar aqui no mercado, 
estou informado de tudo o que acontece lá, faço 
o controlo, depois passo pelo escritório por uma 
hora tempo para conciliar. Apesar de não estar lá 
fisicamente maior parte do tempo, o negócio está 
a andar normalmente.  



MARCAS MUNDIALMENTE CONCEITUADAS E ADMIRADAS.
Os nossos colaboradores são orgulhosamente os 

nossos principais embaixadores, porquê?
Porque, os nossos produtos são verdadeiramente fantásticos. 

jameson_mocambique

JamesonMozambique

chivasmocambique

ChivasMozambique olmecamozambique absolutmozambique BeefeaterGinMocambique

ballantinesmz

ballantinesmozambique
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TESTEMUNHOS

A música leva-nos a um 
universo de liberdade
Xisseve Janett Langa Mahuaie ou simplesmente Xixel Langa, nasceu e 
cresceu numa família de músicos, sendo o pai Hortêncio Langa e irmão 
Texito músicos de renome nacional. Hoje, Xixel é um nome de referência 
na música Afro-jazz e é casada com o igualmente artista de renome, 
músico e compositor, bailarino e instrumentista de música tradicional, 
Cheny wa Gune. Numa conversa com a revista Negócios, a artista fala 
das suas histórias, experiências e projectos no ramo musical.

Xixel Langa conta que, no início, não fazia 
gosto pela música, e sim pela dança. Entre-
tanto, com o tempo e a influência da esfera 

familiar, acabou se soltando para a música, tendo 
apoiado o irmão em vários projectos musicais e 
participado em alguns agrupamentos como coris-
ta. Aos 19 anos, deu início à sua carreira a solo.

“O gosto pela música surgiu através de progra-
mas musicais televisivos, que me encantavam. Eu 
imitava e fui treinando. Também estudei dança e 
música tradicional, que são a minha primeira pai-
xão, e fiz parte de vários agrupamentos. Não fazia 
tanto gosto pela música, mas quando comecei a 
gostar de estar nos palcos, notei que não é um 
bicho de sete cabeças, e sempre contei com o 
apoio da família”, avançou.

A cantora afirma que a vida na área da música 
não é fácil, mas quando se faz com gosto torna-se 
diferente. “A música é uma arte muito livre, e lá 
em casa como somos um casal de músicos, a li-
berdade está em primeiro plano. Portanto, a músi-
ca, a arte, leva-nos a esse universo de liberdade”.

Apesar de ter entrado no mundo musical com 
tenra idade, Xixel levou muito tempo para gravar o 
seu primeiro álbum (Inside Me). A mesma justifica 

que apesar de ter tido várias oportunidades para 
tal, ainda não se sentia consistente na música. 

“Não me sentia muito segura e tive esse tem-
po todo para descobrir-me e identificar os meus 
gostos. Descobri-me como cantora de Afro-jazz. 
Portanto, tive medo da responsabilidade, sendo 
que na altura eu estava a viver em Cape Town, a 
representar o país e tinha que ser bem represen-
tado. Bebi algumas influências musicais de lá. Daí 
tinha que ver para que lado a balança pendia, se 
do lado de Cape Town que é mais ocidental ou de 
Moçambique. E eu escolhi sempre Moçambique e 
uma das coisas que me fez regressar ao país foi 
a vontade de beber um pouco do que é nosso. O 
nosso berço é sempre um lugar de inspiração”, re-
velou. 

ENTRE O TRADICIONAL E O OCIDENTAL
A artista conta que optou pelo estilo Afro-jazz 

porque gosta da música tradicional (sua primei-
ra paixão), tendo investigado bastante sobre o 
assunto e sobre o jazz, que passou a ser a sua 
segunda paixão, por ser na sua óptica, um ritmo 
livre, super contemporâneo e super espontâneo. 
“No meu primeiro álbum, ‘Inside me’, quis mostrar 
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Cheny wa Gune e Xixel Langa
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o resultado do que recebi em Cape Town, que 
considero ocidental, e o meu lado tradicional. 
Portanto, trata-se de uma mistura dos dois lados. 
Não é muito diferente do que eles têm, mas é 
nosso, é feito por uma moçambicana”.

Xixel aborda nas suas músicas temas sobre 
amor e sobre o nosso estilo de vida, que consi-
dera único e inspirador. Diz não acreditar no so-
frimento e sim em fases difíceis, que por algum 
motivo todos passam, e trazem consigo conse-
quências e lições de vida. 

“Temos de encontrar meios de ultrapassá-las 
e um dos meios é produzir. Um dos momentos 
difíceis para mim foi ter muitas ideias e não sa-
ber como geri-las, então fiz de tudo para ter um 
álbum. Numa primeira fase, usei fundos próprios 
para tal, e, posteriormente, vieram os patrocina-
dores”, explicou.

Questionada sobre a responsabilidade que car-
rega pelo facto do pai e irmão serem músicos de 
renome, Xixel respondeu: “Durante muito tempo, 
eu meti-me em questões culturais, investigando 
a casta dos Langas e descobri que é maioritaria-
mente constituída por músicos, médicos e profes-
sores. Portanto, o meu pai é um artista plástico, 
é escritor, professor e músico. Se, entre nós, os 
progenitores saem músicos, bateristas vocalistas, 
guitarristas, vamos nos desenvolver nisso, é aqui-
lo que somos, faz parte da nossa casta e quando 

chega a nossa vez vem para ficar. E talvez os nos-
sos filhos, netos, vão desenvolver a coisa e fazer 
melhor. Portanto, isto transcende a responsabili-
dade em si, é algo de família, é a continuidade da 
nossa cultura”. 

“Além-fronteiras, a minha música é recebida 
com grandeza porque quando fiz o Afro-jazz, não 
usei um outro instrumento nacional para além da 
percussão pois já me considero um instrumento 
tradicional, nacional, através da língua e dança 
tradicionais moçambicanas e fora de moçambi-
que acham essa postura interessante”.

Quanto aos ritmos produzidos actualmente, 
Xixel afirma que a música de consumo tornou-se 
uma tendência e tem o seu espaço no mercado, 
uma vez que as pessoas precisam e gostam de 
ouvi-la, por isso tem grande sucesso. “A melodia, 
as notas musicais têm a sua influência no pensa-
mento e na emoção dos indivíduos”, frisou. 

Xixel Langa considera a pirataria um roubo aos 
artistas, mas que se torna por uma questão de so-
brevivência um benefício para ambas as partes, 
uma vez que o artista e a música ficam mais co-
nhecidos e o pirateador ganha algum dinheiro. “É 
muito difícil formalizar as coisas neste país, pois 
tem que se ter alguma influência e condições fi-
nanceiras para tal, por isso cada um tenta viver 
como pode”.  
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REFLEXÃO

O que significa ser uma 
pessoa de sucesso?

Quando terminei a universidade com diplo-
ma vermelho (a mais elevada honra uni-
versitária pelo bom aproveitamento peda-

gógico), entre muitas felicitações de professores, 
membros do Governo e colegas, o Pró-reitor da 
minha universidade desejou que me tornasse uma 
pessoa de sucesso. 

Eu agradeci-lhe e concordei com ele, mas com 
alguma adição interna.

Então, pensei: o que signifi ca ser uma pessoa de 
sucesso? 

Parece-me que na nossa sociedade moderna, as 
pessoas que são fi nanceiramente ricas e têm um 
alto status social são consideradas bem-sucedidas. 
Pessoas famosas, como cantores e músicos, acto-
res, escritores, artistas, apresentadores de TV, fun-
cionários também são bem-sucedidos, assim como 
empresários, empreendedores e proprietários de 
empresas. É um estereótipo público de sucesso 
que está tomando forma.

Em primeiro lugar, as qualidades mais importan-
tes do sucesso são a autossufi ciência e a indepen-
dência. Você não se pode orgulhar do seu sucesso 
se quase tudo o que tem foi feito por outra pessoa, 
pelos pais, por exemplo. Se uma pessoa lhe com-
prou um apartamento de luxo e o presenteou com 
um carro de alta gama, isso não signifi ca o seu su-
cesso, na minha opinião. Nem é sucesso ter bens 
roubados.

É necessário seguir um caminho justo, legal, ge-
ralmente difícil e espinhoso para ser bem-sucedi-
do: passar vários anos estudando, trabalhando, es-
forçando-se para alcançar o sucesso e não desistir 
se algo de repente der errado. Somente depois de 
passar por isso e ter alcançado o objectivo, uma 

pessoa é considerada bem-sucedida ou pessoa de 
sucesso.

Em segundo lugar, o sucesso pode variar. Isto é, 
não tem que ser necessariamente pela riqueza ou 
popularidade material. Você pode obter sucesso 
em alguns de seus empreendimentos, por exem-

“É necessário seguir um caminho 
justo, legal, geralmente difícil 
e espinhoso para ser bem-
sucedido: passar vários anos 
estudando, trabalhando, 
esforçando-se para alcançar o 
sucesso e não desistir se algo de 
repente der errado.

Álvaro Cossa
Empresário moçambicano residente na Ucrânia
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plo, na juventude eu queria aprender a tocar viola e 
comecei a aprender a tocar sem professor. No fi nal, 
alcancei o meu objectivo, comprei viola, mas atin-
gi apenas metade do sucesso. Porém, se procuro 
livros didácticos, aprendo muito sobre os estilos de 
música e pratico muito, posso com segurança dizer 
que alcancei o sucesso, sei tocar viola!

Com este meu exemplo da juventude, percebi o 
que o Pró-reitor da minha universidade me queria 
dizer com os seus desejos para mim. Eu devia dar 
um passo ousado e alcançar tudo o que eu gostaria 
de ter. Saber que o caminho para o sucesso nun-
ca é fácil, Porém, nunca desistir e lembrar-se disso 
permanentemente.

Como vivemos em tempos de congestionamen-
to de informações, os requisitos mais rigorosos são 
impostos a uma pessoa. O profi ssionalismo deve 
estar no mais alto nível. Além das funções básicas 
que os empregadores geralmente indicam nos 
seus requisitos de trabalho, eles exigem habilida-
des adicionais dos futuros funcionários. Portanto, o 
conceito de “pessoa de sucesso” torna-se apenas 
um culto à modernidade. E cada pessoa deve es-
forçar-se para estar ao nível desses requisitos.

O sucesso não é um colarinho branco, um carro 
dispendioso, uma namorada ou esposa loira! O su-
cesso é um desenvolvimento abrangente de uma 
pessoa que forma uma personalidade. Quando a 
harmonia é preenchida, não apenas a sua alma é 
tocada, mas também a alma de todas as pessoas 
próximas de si. Quando os fi ns-de-semana são pas-
sados num círculo familiar tranquilo ou com os seus 
verdadeiros amigos. Quando você tiver tempo para 
as suas coisas favoritas. No entanto, isso não signi-
fi ca que você não precisa de se desenvolver num 
aspecto profi ssional. É necessário lutar pelo desen-

volvimento uniforme de todas as áreas da sua vida. 
Se algum seguimento fi car preso, todo o mecanis-
mo será quebrado.

Como alcançar a harmonia completa? Como 
unifi car todas estas qualidades? Esta questão pro-
vavelmente permanecerá para sempre fechada. É 
impossível controlar tudo, mas tentar equilibrar os 
elementos mais importantes parece ser um evento 
real. É necessário imaginar-se no futuro e entender 
que aspectos da sua vida são os mais signifi cati-
vos. É sobre esses pontos que você precisa focar 
a sua atenção. Carreira  e crescimento profi ssional 
é uma direcção importante para qualquer pessoa 
de sucesso, mas aqui está o paradoxo da situação. 
Quanto maior o sucesso, mais frequentemente a 
sua posição de trabalho e deveres profi ssionais 
mudam; portanto, uma paixão excessiva traz con-
sequências. Por outro lado, temos a família e a saú-
de, e ambos são uma “bola de vidro”, que devemos 
proteger por toda a vida.

Somente uma pessoa que alcançou determina-
dos resultados pode ser bem-sucedida. Para isso, 
é importante poder defi nir metas. Elas podem ser 
grandes, globais ou pequenas, intermediárias, ca-
racterísticas de algum estágio. Esses objectivos 
devem estar correctos, ou seja, realmente desejá-
veis, importantes para o indivíduo, e não apenas 
impostos pela sociedade, pelos pais, pelo meio 
ambiente, pela moda, etc. Se uma pessoa sabe o 
que realmente quer, isso ajuda-a a ter sucesso.

O sucesso não vem assim, por si só, é necessá-
rio alcançá-lo. Para isso, a determinação e a perse-
verança são importantes bem como a capacidade 
de superar difi culdades e não desanimar. Não há 
como não haver barreiras. Paciência, diligência, 
profi ssionalismo e desejo de aprender algo novo 

REFLEXÃO

“O profi ssionalismo deve estar no mais alto nível. Além das 
funções básicas que os empregadores geralmente indicam nos 
seus requisitos de trabalho, eles exigem habilidades adicionais 
dos futuros funcionários.
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- essas são as qualidades necessárias para uma 
pessoa de sucesso.

Igualmente importante é a capacidade de apro-
veitar os resultados obtidos e valorizar o sucesso. 
Depois de atingir certas alturas, a pessoa não se 
deve sentir arrasada, completamente sem força. 
Isso pode indicar que o objetivo estava inicialmen-
te incorrecto, não a supervalorização sincera ou 
irreal, que também é frequentemente encontrada 
na vida. Há pessoas que estão lutando para con-
seguir algo só porque têm medo de ser diferentes 
de todos os outros. Coragem é outra característica 
importante das pessoas de sucesso. A princípio, 
todas as grandes descobertas pareciam loucuras, 
mas os seus autores arriscaram-se, acreditaram em 
si mesmos e nos seus objectivos.

É impossível ter sucesso sem o apoio de outras 
pessoas: familiares, amigos, equipa de pessoas 
afi ns... Uma pessoa realmente bem-sucedida é 
capaz de desfrutar das conquistas dos outros, de 
respeitar e conviver com seus fortes rivais e con-
correntes. É importante encontrar contacto com 
pessoas diferentes.

Normalmente, a palavra “sucesso” é usada no 
sentido de profi ssão e carreira e está indissocia-
velmente ligada ao lado material, porque os custos 
(tempo e esforço) devem ser adequadamente re-
compensados. Mas uma pessoa também pode ter 
sucesso na criatividade ou na vida social ou con-
jugal.

O sucesso deve ser real, não artifi cial, ostensivo. 

Actualmente, as redes sociais estão cheias de fo-
tografi as projectadas para garantir aos outros que 
os seus ‘postadores’ ou donos são pessoas incri-
velmente bem-sucedidas. Ao mesmo tempo, uma 
parte signifi cativa dessas fotos é simplesmente 
uma farsa.

Você não deve transformar a vida numa marato-
na contínua sem parar. Todas as pessoas precisam 
de descanso, físico e emocional e de conviver com 
a família e amigos. Você não pode sacrifi car a saú-
de ou os entes queridos para alcançar o sucesso; 
caso contrário, precisará de se arrepender. É im-
provável que uma pessoa doente e solitária seja 
considerada bem-sucedida.

Sucesso é um estado relativo equipado com 
atributos rebuscados. Somente o próprio homem 
é capaz de avaliar a qualidade da sua vida. Se uma 
pessoa é feliz, o sucesso mora nas proximidades. 
Os cônjuges, companheiros e amigos jogam um 
papel muito importante para o sucesso.

O verdadeiro sucesso só é válido quando é ava-
liado no fi m da vida, o resto pode ser suplemento 
prestativo e vanglória temporária, porque há muita 
gente que ascende até ao apogeu da fama de su-
cesso e depois cai ao fundo do insucesso com tan-
tas contas a pagar e processos penais a responder 
nos tribunais e morre com dívidas aos serviços de 
impostos e bancos ou morre nas cadeias cumprin-
do penas por violações das leis. Tudo para dizer 
que é necessário estudar para ser um verdadeiro 
homem de sucesso. 

“O verdadeiro sucesso só é válido quando é avaliado no fi m da vida, o 
resto pode ser suplemento prestativo e vanglória temporária, porque 
há muita gente que ascende até ao apogeu da fama de sucesso 
e depois cai ao fundo do insucesso com tantas contas a pagar e 
processos penais a responder nos tribunais e morre com dívidas aos 
serviços de impostos e bancos ou morre nas cadeias cumprindo penas 
por violações das leis. 

REFLEXÃO
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Como comprar Acções 
na Bolsa de Valores de Moçambique

Como faço para comprar acções 
na BVM?
► Escolha as acções que pretende comprar.
► Dirija-se a um dos operadores de bolsa 

(Bancos), para emitir uma instrução de 
comprar ou venda.

► Apresente o seu BI e NUIT.
► Preencha o impresso (ordem de bolsa), 

indicando se quer comprar ou vender, a 
quantidade, as acções que pretende comprar, 
o preço de compra/venda (dentro da variação 
permitida baseada no último preço de venda/
compra).

► Pague as taxas relativas a operação.
► Aguarde confi rmação da operação 

por parte do seu banco.

Que acções estão disponíveis para 
compra na BVM?
Consulte sempre o Boletim de Cotações, no 
site da BVM, para ter conhecimento das acções 
cotadas na BVM. De momento, estão disponíveis 
as acções das seguintes empresas:
ARCO INVESTIMENTOS, SA
ARKO SEGUROS, SA
CDM, SA
CETA, SA
CMH, SA
EMOSE, SA
HCB, SA
TOUCH PUBLICIDADE, SA
ZERO INVESTIMENTOS, SA

Como posso obter informações 
sobre as acções que estão 
a venda na BVM?
Pode consultar diariamente o site da BVM, 
através do link: www.bvm.co.mz. Na 1ª página 
poderá obter informações actualizadas relativas 
ao último dia de negociação. Pode também 
consultar o menu mercado, onde poderá obter 
diversas informações sobre os títulos existentes 
na bolsa. No site da BVM também é publicado 
diariamente o Boletim de Cotações, que contém 
toda a informação dos títulos cotados e o último 
preço transaccionado de cada título.

Depois de comprar acções 
o que faço?
Acompanhe as notícias e comunicados relativos 
as empresas que tenha comprado acções. 
Acompanhe o mercado através do site da 
BVM e dos órgãos de informação, para que 
possa participar das assembleias gerais, saber 
informações sobre a distribuição de dividendos e 
também para que possa estar a par do preço das 
acções caso queria comprar mais ou vende-las.

O que ganho ao comprar acções?
Ao comprar acções de uma empresa posso receber 
dividendos (lucros) da empresa caso esta decida 
repartir entre os seus accionistas. Posso ainda ganhar 
com a valorização das acções com o passar do tempo 
(caso decida vender mais tarde).

www.bvm.co.mz
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 BVM alarga o número 
de Operadores  Especializados 
em Obrigações do Tesouro 

No âmbito da promoção do mercado de fi nan-
ciamento interno, o Governo estabeleceu 
em 2013, o regime jurídico das Obrigações 

do Tesouro e aprovou o Estatuto de  Operadores Es-
pecializados em Obrigações do Tesouro (OEOT).

Os OEOT’s, são intermediários fi nanceiros com-
prometidos com o Estado na colocação das Obriga-
ções do Tesouro, de acordo com o programa anual 
de emissão, assegurando o acesso dos investidores 
as emissões destes valores mobiliários e a sua liqui-
dez no mercado secundário. 

O estatuto de OEOT é atribuído pelo Ministro que 
superintende a área das Finanças aos intermediá-
rios fi nanceiros que sejam membros do sistema de 
compensação e liquidação da Bolsa de Valores de 
Moçambique e que, em conjunto com o Estado, par-
ticipam na implementação da Estratégia de Gestão 
da Dívida Pública.

Ao First Capital Bank, SA foi recentemente atri-
buído o estatuto de Operador Especializado em 
Obrigações do Tesouro – OEOT. O banco é regido 
de acordo com a lei moçambicana e tem uma larga 
experiência neste tipo de operações de Bolsa, e ac-
tua em mercados como Malawi, Zimbabwe, Zâmbia 
e Botswana. 

O Banco retro citado, apresenta um capital social 
de 1,515,000.000 (um bilião, quinhentos e quinze 
milhões de Meticais) e um rácio de solvabilidade na 
ordem dos 40%, onde obteve um resultado liquido 
no período compreendido entre 1 de Janeiro e 30 
de Novembro de 2019, na ordem dos 82 milhões de 
MT, bem como 109 trabalhadores afectivos. 

A sua carteira de depósitos e de créditos do Ban-
co cresceu, no período acima referido, cerca de 39% 
e 93%, respectivamente. 

De referir que o First Capital Bank, tem vindo a 
expandir a disponibilização dos seus produtos e ser-
viços em Moçambique, tendo aberto recentemente 

uma agência em Nampula. Como estratégia para re-
forçar a sua presença a nível do mercado nacional.

Com a entrada deste banco, a Bolsa de Valores 
de Moçambique (BVM) conta com 15 Operadores 
Especializados em Obrigações do Tesouro (OEOT), 
nomeadamente: Absa Bank (Moçambique), S.A.; Af-
rican Banking Corporation (Moçambique), S.A.; Banco 
Big, S.a.; Banco Comercial E De Investimentos, S.a.; 
Banco Internacional De Moçambique, S.a.; Banco 
Mais Moçambique, S.a.; Banco Nacional De Inves-
timento, S.a.; Banco Único, S.a.; Cooperativa De 
Poupança E Crédito, S.a.; Ecobank, S.a.; First Capital 
Bank, S.a.; Fnb Moçambique, S.a.; Moza Banco, S.a.; 
Standard Bank, S.a.; Uba – United Bank For África 
Moçambique, S.a.

Este incremento do número de instituições fi nan-
ceiras, com Estatuto de OEOT, permitirá ao Estado 
desempenhar com maior efi ciência e efi cácia a co-
locação efectiva das obrigações do tesouro no mer-
cado primário, e a promoção da liquidez das Obri-
gações do Tesouro em mercado secundário, bem 
como garantir o acesso as Obrigações do Tesouro 
a outras entidades, que podem ser pessoas singu-
lares ou colectivas.

Salim Valá, PCA da BVM, e Bruno Bastos, COO do First 
Capital Bank na entrega do certifi cado OEOT

www.bvm.co.mz
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Passos para Admissão à cotação 
na Bolsa de Valores de Moçambique

DECIDIR TER A EMPRESA COTADA NA BVM
A empresa deve tomar esta decisão que deve ser formalmente 
registada em actas, deliberações ou resoluções dos órgãos sociais 
da empresa (entidade emitente), ou, quando for o caso, dos 
diplomas ou actos administrativos que, os termos das disposições 
legais e estatuárias aplicáveis, aprovaram esta decisão.

REUNIR OS REQUISITOS DE ADMISSÃO 
Reúna os requisitos regulamentados, dentre os quais: ser uma 
sociedade anónima, ter o capital disperso, contas auditadas 
e publicadas. Veja todos os requisitos no Regulamento Nº1/
GPCABVM/2010 de 27 de Maio no site da BVM.

PROCURE UM INTERMEDIÁRIO FINANCEIRO
O processo de admissão à cotação é submetido à Bolsa 
através de um intermediário fi nanceiro (Banco). A empresa 
deve procurar um intermediário fi nanceiro que possa auxiliar a 
montar o processo de acordo com os objectivos da empresa e 
as regras estabelecidas.

REÚNA O PROCESSO DOCUMENTAL
• Acta de deliberação;
• Estatutos da empresa;
• Certidão do Registo Comercial;

• Relatórios e Contas;
• Lista dos accionistas;
• Prospecto de Admissão à Cotação.

REGISTE A EMPRESA NA CVM
A Central de Valores Mobiliários é uma entidade especializada 
no registo e gestão de valores mobiliários com vista a facilitar as 
transacções por parte dos investidores no mercado.

SUBMETA O PROCESSO À BVM
Reunidos todos os requisitos, e todos os elementos do 
processo documental, solicite à BVM a admissão à cotação.

1
2
3
4
5
6

www.bvm.co.mz
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Um verdadeiro prazer 
de condução 

A Caetano Equipamentos S.A lançou, recen-
temente, em Maputo, o novo modelo da 
VW, TIGUAN Allspace (7 lugares). O veícu-

lo possui um estilo exterior com novo design e 
uma aparência robusta, o que garante maior esta-
bilidade, mesmo em climas complicados.

O novo Tiguan chegou a Moçambique e o 
modelo da marca VW, desta feita, foi desenha-
do com novas ferramentas de condução e novos 
equipamentos que oferecem maior comodidade 
e segurança na condução. O interior do Tiguan 
foi inteiramente renovado, para proporcionar uma 
experiência confortável aos passageiros, e agora 
apresenta um sistema de ar condicionado actua-
lizado para uso em climas mais quentes, o que 
garante ainda mais conforto de viagem aos pas-
sageiros.

“Como o nome sugere, o TIGUAN Allspace tem 
tudo a ver com espaço, oferecendo aos passa-
geiros espaço adicional para uma experiência de 
condução mais agradável. Ambos os bancos tra-
seiros podem ser desdobráveis, para uma capa-
cidade de carga máxima. Este é um veículo que 
marca presença em diferentes sentidos”, subli-
nhou Paulo Oliveira, presidente do Conselho de 
Administração da Salvador Caetano, a propósito 

das novas e aliciantes características do modelo.
Ao desenhar o TIGUAN, os engenheiros da 

VW percorreram um longo caminho para oferecer 
mais: mais na distância entre eixos, e mais espaço 
do que nunca antes visto para aconchegar as per-
nas dos passageiros. A terceira fi la de assentos 
permite que até sete pessoas viajem confortavel-
mente.

Ainda de acordo com o profi le do automóvel 
da marca alemã, em estradas solitárias de mon-
tanha ou em magnífi cas avenidas de grandes ci-
dades, o TIGUAN está pronto para quase todo o 
tipo de aventura. E a sua extensa lista de equipa-
mentos transforma cada viagem neste SUV num 
verdadeiro prazer de condução. 

Paulo Oliveira, PCA da Caetano Equipamentos, S.A.
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TRANSPORTES

CFM reassume a gestão 
do Porto de Nacala

A Empresa Portos e Caminhos de Ferro de 
Moçambique (CFM) reassumiu, no passa-
do dia 10 de Janeiro, a gestão do Porto de 

Nacala. A infraestrutura ferro-portuária volta as-
sim à gestão dos CFM por decisão do Governo de 
Moçambique anunciada em Dezembro de 2019, 
na sequência do fi m do contrato de concessão 
assinado com o Corredor de Desenvolvimento 
Norte (CDN), no ano 2000, cujas operações ini-
ciaram em 2005.

A cerimónia de recepção foi presidida pelo pre-
sidente do Conselho de Administração dos CFM, 
Eng. Miguel Matabel, e contou com a presença 

do presidente do Conselho de Administração 
da CDN, para além dos membros do Conselho 
de Administração dos  CFM e colaboradores. No 
acto fi cou expressa a vontade das partes em ca-
pitalizar o investimento efetuado no Porto, buscar 
novas parcerias e sinergias para o crescimento e 
desenvolvimento desta estratégica infraestrutura 
ferro-portuária.

O Porto de Nacala é considerado um dos maio-
res portos de águas profundas na Região, manu-
seando diversas cargas de e para diversos desti-
nos do mundo. 

Porto de Nacala



72      Janeiro/Fevereiro 2020

TECNOLOGIAS

OneConnect e Blackboard 
apresentam soluções 
de e-learning para 
Moçambique
Sob o lema “Fortalecer a Excelência”, a capital moçambicana acolheu 
recentemente a primeira Conferência Executiva da Blackboard, em 
parceria com a OneConnect, um evento que visava fundamentalmente 
proceder ao lançamento ofi cial das suas marcas na economia 
moçambicana e discutir tópicos essenciais para a dinâmica da 
transformação da educação digital em Moçambique.

A Conferência em causa  serviu igualmente 
para contribuir para o enquadramento do 
e-learning no âmbito do Plano Quinque-

nal do Governo, Plano Económico e Social, e do 
Plano Estratégico do Ministério da Ciência, Tec-
nologia, Ensino Superior e Técnico Profi ssional, 
Fortalecer o e-learning nas diversas instituições 
nacionais, expansão, qualidade, e fácil acesso ao 
ensino e auxiliar na colmatação da insufi ciência 
de laboratórios e bibliotecas atráves da introdu-
ção e acesso a novas tecnologias educacionais 
em instituições do Ensino Superior e Ensino Téc-
nico-Profi ssional.

O empresário co-fundador e presidente do 
Grupo OneConnect, Rogers Sithole, afi rmou no 
discurso de abertura do evento que o negócio 
cresceu signifi cativamente na África do Sul, Qué-
nia e na região do Leste de África.

Moçambicano erradicado na África do sul, país Rogers Sithole, presidente do Grupo OneConnect
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onde obteve a formação académica, apesar de se 
ter tornado um empresário de sucesso, Rogers Si-
thole revela que a satisfação não era completa por-
que sentia a necessidade de regressar à sua terra 
natal para criar o mesmo impacto.

“Eu não volto para aqui sozinho. Eu volto com 
grandes competências, valor e soluções que te-
nho aprendido através do meu engajamento com 
outros grandes líderes à volta do mundo. Venho 
na companhia de profissionais que têm criado um 
impacto significativo na vida das pessoas e das ins-
tituições à volta do mundo. Viemos para aqui de 
corações abertos e prontos para investir no desen-
volvimento deste lindo país”, proferiu.

AS VIRTUDES DA PLATAFORMA
A plataforma tecnológica apresentada pelas em-

presas Blackboard e OneConnect pretende trazer 
soluções para problemas como o acesso à educa-
ção e serviços, muitos deles que, no nosso país, 
continuam a operar de forma manual dependendo 
apenas de infraestruturas físicas. A ser implemen-
tada, a mesma poderá colocar Moçambique em pé 
de igualdade com outros países que estão enga-
jados no desenvolvimento tecnológico para a me-
lhoria da vida das suas populações.

Falando sobre as vantagens desta plataforma 
para os pais, Rogers Sithole afirmou que a inova-
ção tecnológica tem contribuído para a criação de 
postos de trabalho, faz com que as empresas atin-
jam patamares significativos de crescimento, para 
além de permitir com que as instituições de ensino 

e aprendizagem formem estudantes com um ele-
vado nível de qualidade.

“Estamos aqui hoje, para nos apresentar como 
provedores de soluções que possam melhorar a 
qualidade de serviço prestado aos vossos clien-
tes e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. 
Estamos aqui hoje para solicitar o vosso tempo, à 
medida que vos envolveremos nas próximas se-
manas, meses e anos, sobre como podemos re-
solver parte dos problemas que os moçambicanos 
enfrentam”, frisou. 

SOBRE AS EMPRESAS ONECONNECT E 
BLACKBOARD

A OneConnect é um negócio especializado em 
soluções tecnológicas e consultoria de serviços pro-
fissionais, que se foca em ajudar os clientes a desen-
volver, construir e manter projectos transformacio-
nais. A OneConnect está estabelecida e registada 
em Moçambique com empresários moçambicanos.

A Blackboard Inc. é uma empresa líder mundial de 
tecnologia educacional com sede em Washington, 
D.C, nos Estados Unidos da América. É também co-
nhecida por Blackboard Learn, um sistema de gestão 
de aprendizagem. A Blackboard Inc. fornece softwa-
res de educação, mobile, comunicação, comércio e 
serviços relacionados para clientes, incluindo forne-
cedores de serviços de educação, corporações e or-
ganizações governamentais. O software é composto 
por sete plataformas chamadas Learn, Transact, En-
gage, Connect, Mobile, Collaborate e Analytics que 
são oferecidas como software agregado. 
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Clube

drinks & networkig

Clube
Parceria:

drinks & networkig

O palco onde os interesses 
empresariais se encontram

2020 já iniciou e esperamos que traga consi-
go novos horizontes, mais negócios e con-
sequentemente mais desafi os. No Clube 

de Negócios, os participantes encontram um am-
biente descontraído para fazer networking, criar 
amizades, trocar contactos, e conhecer vários 
players do mundo de negócios.

Trata-se de uma plataforma de “drinks & ne-
twork” lançada pela empresa Maxmedia que de-
tém a revista Negócios, com o propósito de unir 
representantes de empresas e instituições dos 
mais variados sectores de actividade, para que 
possam - num ambiente de descontracção - tro-
car impressões, estabelecer e fi rmar contactos 
e conseguir estabelecer relações humanas e de 
negócios. 

Filomena Macandja - Jurista - Este é um am-
biente agradável, pois é um encontro para trocar 
impressões, falar de negócios e simultaneamente 
relaxar.

Elsie Pereira - Consultora de Comunicação Ins-
titucional - O Clube de Negócios é um ambiente 
muito diferenciador no sentido em que fazemos 
o networking, conhecemos as pessoas, trocamos 
ideias sobre negócios e o mercado em si, perce-
bemos o que cada um faz e quais são as áreas 
integradas. É um conceito inovador. 

Silvino Mucavel - Engenheiro Civil - A iniciati-
va é interessante, um evento onde interagimos 
com outros empresários de forma descontraída, 
conhecemos pessoas, trocamos impressões, tro-
camos contactos e assim fazemos negócios.

Anacleto Machava - Tradutor ajuramentado e 
intérprete - Esta é uma iniciativa brilhante, de in-
tercâmbio entre pessoas de diferentes áreas de 
acção. Eventos como este deveriam ser encora-
jados e incentivados pois é uma forma de trocar 
ideias, contactos e de explorar possibilidades de 
juntos podermos fazer negócios. 
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Élia Dos Reis - Despachante Aduaneiro - Este é 
um fórum próprio em que os empresários podem 
conhecer-se, fazer networking e debater os seus 
assuntos num ambiente informal e descontraído. 

Lino Mulungo - Director de Business & Deve-
lopment de uma mineradora em Tete - Conside-
ro este fórum muito produtivo e educador, que 
permite a descoberta de mais áreas de negócios, 
para além das que estamos inseridos. O evento é 
bem-vindo e deve continuar.

Auxílio Nhabanga -  Advogado - É a segunda 
vez que participo neste evento e se voltei foi por-
que a primeira experiência foi boa. Conheci aqui 
pessoas com as quais já estamos a discutir ideias 
relacionadas não só com negócios, mas também 
com a economia do país, entre outros. É um es-
paço adequado para criar relações de amizade, 
comerciais e parcerias. 

Elsie Pereira

Anacleto Machava, Auxilio Nhabanga, Jaime Langa, Abilio Diole, Placido David e Cristovão Chauca

Rui Tembe e Ivan Amade

Kareem Naeem, Director Comercial do Radisson Blu Hotel 
e Jaime Langa, Director Geral da Maxmedia
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Steyler Marroquim -  Advogado - Creio que 
este evento é de grande interesse para o merca-
do moçambicano. Devo dar parabéns pela quan-
tidade e qualidade das informações veiculadas 
na revista, e se aliarmos a revista e este evento, 
traduz-se num palco onde os interesses empre-
sariais se encontram.

Abilio Diole - Advogado - A iniciativa é boa, e, 
se quisermos de facto fazer negócios, temos que 
estar dentro de uma rede, e esta é feita através da 
interacção de vários empresários. O empresário 

Representantes da Câmara de 
Comércio Moçambique Itália

Steyler Marroquim e Jaime LangaKatia Amilcar e Onilde Langa

Paula Mucavele e Élia dos Reis
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deve abrir-se para o mundo, criar parcerias e 
conexões, buscar interesses comuns para po-
der desenvolver. E este é o lugar certo para 
isso.

Cristóvão Chauque - Advogado - É um 
evento único, uma iniciativa inovadora que 
deve ser replicada. Não tenho nenhuma expe-
riência em business, mas pretendendo iniciar 
uma carreira empresarial ou criar parcerias, e 
tenho aqui a oportunidade de aprender com 
os mais experientes, pois encontram-se aqui 
indivíduos de várias áreas de negócios. 

Kátia Amílcar - Economista - O evento é 
bom, promissor. O ambiente é bom e descon-
traído para fazer networking.   

Inocêncio Paulino, Edson Chichongue, Dulce Mandlate

Jaime Langa, Valentin Chernich e Anacleto Machava
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A revista Negócios é uma publicação 
com um especial foco para os assuntos de 
economia e negócios, em Moçambique. O seu 
público é essencialmente corporate. O projecto, 
actualmente, consiste em seis edições anuais 
impressas, e o site www.revista.negocios.co.mz.

Revista
Tiragem média: 2 500 exemplares
Distribuição: Gratuita em bancos, hoteis, 
restaurantes, centros de negócios, grandes 
empresas, associações empresariais, 
embaixadas, ministérios, outras instituições 
públicas e eventos de negócios (conferências, 
colóquios e outros) 

Site
Visitas site e social media: 1000 visitas/mês

Perfil do leitor
Corporate
(Empresários e decisores públicos em 
Moçambique)

Temáticas
Empresas, marcas e produtos, banca e 
finanças, oil & gas, franchising, cooperação 
internacional, agricultura e florestas, turismo, 
telecomunicações, transportes e logistica, 
imobiliário entre outros.

Drinks & networking

CLUBE de

cell. +258 84 39 44444
www.revista.negocios.co.mz

Durante um pequeno-almoço debatemos 
assuntos de interesse para a melhoria do 
ambiente de negócios em Moçambique.

Ao fim do dia de trabalho, juntamos a 
comunidade empresarial para um momento 
de networking, com algumas surpresas e, 
obviamente, negócios.

A revista Negócios é uma publicação 
com um especial foco para os assuntos de 
economia e negócios, em Moçambique. O seu 
público é essencialmente corporate. O projecto, 
actualmente, consiste em seis edições anuais 
impressas, e o site www.revista.negocios.co.mz.

Revista
Tiragem média: 2 500 exemplares
Distribuição: Gratuita em bancos, hoteis, 
restaurantes, centros de negócios, grandes 

Perfil do leitor
Corporate
(Empresários e decisores públicos em 
Moçambique)
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Mostramos ao mundo 
a nossa determinação.
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O Absa sabe que África tem o que é necessário para conquistar o mundo. É por isso que, 
em 12 países do continente e internacionalmente, ajudamos os grandes negócios 
a fazer as coisas acontecerem. Portanto, seja qual for a sua visão, a Banca Corporativa 
e de Investimento do Absa possui as finanças, o conhecimento e a experiência reconhecida 
do sector financeiro em Moçambique e em África.
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