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Ucrânia mais
perto de ser
candidata à
UE
Macron e Scholz deram
um impulso à aprovação
do estatuto de candidato
à Ucrânia. Costa tem sido
relutante, mas não vetará
se houver unanimidade no
Conselho Europeu
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PROGRAMA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO COOPERATIVO

Amélia Muendane
aponta a transformação
de associações em
cooperativas como
caminho para redução
da dependência
económica
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Cinco presos abatidos durante
motim numa prisão na Zambézia

C

inco presos
foram mortos
na noite de
segunda-feira, 13,
na Penitenciária
de Milanje, na
província moçambicana da
Zambézia, no meio de um
motim.
O director do estabelecimento
prisional disse à Televisão de
Moçambique (TVM), nesta terçafeira, 14, que os cinco reclusos
tentavam fugir quando foram
atingidos.
“A incursão era séria e
como forma de evitar o pior
foram alvejados alguns que já
estavam a realizar a intentona”,
conﬁrmou José dos Santos.
Ele contou que um guarda
prisional começou por fazer
disparos para o ar, mas dois
dos prisioneiros foram depois
“atingidos mortalmente no
terreno, três ﬁcaram feridos com
gravidade e houve dois feridos
ligeiros”.
Os três que foram alvejados
gravemente morreram caminho

do hospital.
Os três feridos graves
morreram ao serem
transportados para o hospital.

No momento do motim, a
penitenciária, que tem 282
detidos para uma capacidade de
150, era vigiada por apenas dois

guardas.
O Governo não se pronunciou
ainda nem famíliares das
vítimas.

Militares zimbabueanos detidos na
posse de 150 quilos de explosivos

A

s

autoridades
moçambicanas
detiveram hoje
dois militares
zimbabueanos
suspeitos de
contrabandear 150
quilos de explosivos
na província de
Manica, centro
de Moçambique,
informou hoje fonte
oﬁcial.
A mercadoria
foi encontrada no
porta-malas de
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uma viatura de marca
Mercedes Benz em que
seguiam os dois militares,
que tentavam atravessar a
Fronteira de Machipanda,
saindo do Zimbabué, país
vizinho, com destino a
província de Manica, disse
Ulisses Tembe, diretor das
Alfandegas de Moçambique
em Manica.
“Existem entidades
especíﬁcas que autorizam
a entrada no país de
determinados explosivos”,
declarou Ulisses Tembe,
acrescentando que
neste caso os indivíduos
encontrados com o
material não respeitam
estes requisitos.
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Zambézia acolhe Conferência Provincial dos
60 anos do Ensino Superior
dos docentes num contexto
marcado pela demanda de
qualidade tendo em conta
o mercado de emprego e
da internacionalização”,
referiu, Judith Mussácula
Faria.
O ensino superior na
província da Zambézia
se materializou em
1998 com exalação do
então instituto superior
politécnico universitário
actualmente instituto
superior de humanidades,
ciências e tecnologias da
universidade politécnica.

O

s 60 anos
do Ensino
Superior em
Moçambique,
representam
o alargado movimento
intelectual académico
centrado na criação,
transformação e inspiração
de gerações futuras para o
desenvolvimento do país.

Às 6 décadas consolidam
a transformação e
progresso do ensino
superior em Moçambique.
Na sua intervenção
Judith Mussácula Faria
Secretária do Estado na
província de Zambézia,
referiu que apesar dos
avanços o subsistema
do ensino superior em

Moçambique ainda se
confronta com desaﬁos
e enfrenta desaﬁos
estruturais e funcionais
signiﬁcativos incluindo
a própria deﬁnição dos
papéis dos actores e
intervenientes.
“O ensino superior
caracteriza-se não só pela
função de ensino mais
também pela investigação,
pesquisa e extensão para
produção de conhecimento
com impacto na sociedade”,
disse Judith Mussácula
Faria.
Aquela dirigente revelou
que a celebração de 60
anos do ensino superior no
país devem servir para se
repensar no subsistema e
as funções diferenciadas
do sistema de ensino rumo
a consolidação destas e a
transformação da nossa
sociedade.

Judith Mussácula Faria Secretária do Estado na província de Zambézia

SIGA-NOS:

“Ao repensarmos nesse
sistema de ensino cabe aos
académicos um profundo
debate sobre as políticas,
no lugar de investigação
cientíﬁca, pesquisa e
extensão na formação de
estudantes, na qualiﬁcação
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Passados 24 anos aquela
parcela do país aumentou o
número de instituições do
ensino superior em número
de 9, das quais 4 públicas
e 5 privadas com 15 mil
seiscentos e quarenta e
três estudantes dos quais
46% são mulheres, universo
orientado por 350 docentes
efetivos dos quais 28% são
mulheres, 13% com grau de
doutoramento, 197 grau de
mestre e 108 com grau de
licenciados.
Por sua vez o representante
da Universidade Licungo na
Zambézia, estabelecimento
onde decorreu a Conferência
Provincial dos 60 anos
do Ensino Superior, disse
acreditar que o sonho dele e
dos que os graduados e pósgraduados competitivos e de
qualidade, o ensino superior
cuja a investigar traga
respostas às preocupações
das comunidades, o
ensino superior com
relevante intervenção
das comunidades, que
seja um ensino superior
verdadeiramente motor de
desenvolvimento e progresso
da sociedade.
“ Nós todos sabemos que
para concretização deste
sonho depende de nós. Esta
conferência oferece-nos a
oportunidade para partilhar

diferentes perspectivas
sobre o passado, o presente
e o futuro do ensino
superior em Moçambique”,
concuiu.
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Johnnie Walker estimula diálogo entre
mulheres moçambicanas
JVM

TEXTO:
FOTOS:

se unir cada vez mais
mulheres de forma para a
troca de experiências e tudo
quanto serve para agregar
valores em suas vidas.

S

ob o tema
a MULHER
MOÇAMBICANA
E OS DIVERSOS
ESPAÇOS DE
CONSTRUÇÃO
SOCIAL: DAS EXPECTATIVAS
À REALIDADE, teve lugar,
hoje, Sexta-feira 17, em
Maputo, um Woman Brunch
Networking, organizado
pela Johnnie Walker, com
vista a estimular a troca de
ideias com e entre mulheres.
Pretende-se, igualmente, a
criação de um espaço para
levantar reﬂexões a nível das
vivências do dia-a-dia das
mulheres e como elas usam
as mesmas para melhorar os
seus os processos rumo a um
empoderamento e equidade
de gêneros desejados.

É de referir que este é um
espaço de troca de ideias entre
mulheres, onde pretende-se
criar um espaço para levantar
reﬂexões a nível das vivências
do dia-a-dia delas e como elas
usar as vivências pessoais para
melhorar os seus os processos
rumo a um empoderamento
e
equidade
de
gêneros
desejados, deixando ainda
vários conselhos e soluções
que sejam inclusivas e
impactantes para as mulheres
que se querem aventurar no
mundo dos negócios, bem
como na construção do país.
frisou. Andrade foi mais além
ao dizer que, a igualdade
de gênero signiﬁca uma
victória para mulher, porque
hoje em dia são os próprios
homens a incentivarem a
materialização desta causa

O evento, é de resto o
e hoje a mulher ocupa vários
cargos de cheﬁa no governo culminar de acções que a
e nas líderes empresariais. Johnnie Walker, tem levado a
cabo quando o assunto versa
Por outro lado, a organização
sobre a equidade de gênero e
do Evento, aﬁrmou que este
empoderamento da mulher
é um evento reservado para
em Moçambique e no mundo.
mulheres e que pretende-

De acordo com Eunice
Andrade,
moderadora
do
evento, este encontro signiﬁca
muita
responsabilidade
porque estar em frente como
anﬁtriã e receber várias
mulheres poderosas, líderes
e empoderadas é sem dúvida
uma
experiência
única.
Este encontro foi também
um aprendizado pois acredito
que quem saiu de casa com um
objectivo, hoje colheu vários
exemplos e se identiﬁcou com
as histórias aqui contadas,
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PRESIDÊNCIA DO MISA MOÇAMBIQUE

Jeremias Langa recebe as pastas que estatutariamente
habilitam o seu elenco à gestão da Organização
JVM

TEXTO:
FOTOS:

O

Presidente
do MISA

Moçambique, Jeremias
Langa, recebeu, esta
Sexta-feira, do seu
antecessor, Fernando
Gonçalves, as pastas
que, estatutariamente,
habilitam o seu elenco à
gestão da Organização.
Na cerimónia, de duas
horas, o Presidente
cessante, Fernando
Gonçalves, fez uma
retrospectiva das
acções desenvolvidas
pelo MISA durante
os dez anos de
presidência, destacando
o resgate do estatuto da
Organização na defesa
de direitos e liberdades
fundamentais no país.

Na ocasião, Fernando
Gonçalves aﬁrmou que
“a promoção de um
ambiente mediático livre de
intromissões como o centro
da governação que ora ﬁnda”,
apontando, igualmente, a
continuação do trabalho
realizado, especialmente no
que diz respeito ao quadro
legal dos media, como uma
das prioridades.
Por seu lado, o Presidente
recentemente eleito, Jeremias
Langa, destacou a relevância
do trabalho realizado pela
equipa do seu antecessor,
acrescentando que “de
facto, o ambiente favorável
aos media em Moçambique
depende, em grande medida
da aprovação do quadro legal
da Comunicação Social e
da Radiodifusão, ainda em
debate.”

Ficha Técnica

“Não há alegria
igual e tão
genuína como
aquela,
que mora
no olhar dos
pequenos”
Feliz dia da
Criança africana.
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Moçambique lidera o top10 de jogadores mais
valiosos da África Austral
Para o Transfermarkt eles são os jogadores mais valiosos da África Austral onde o internacional moçambicano que milita no Atlético de Madrid, Reinildo Mandava, consta na primeira posição.
Conﬁra a lista a abixo:
1.�� Reinildo Mandava 22 Milhões de euros - Moçambique
2.�� Patson Daka 20 Milhões de euros
3.��Enock Mwepu 18 milhões de euros
4.��Clinton Mata 8 milhões de euros
5.��Marvelous Nakamba 7 milhões de euros
6.��Tino Kadewere 6 milhões de euros
7.��Marshal Munetsi 5 milhões de euros
8.��Hélder Costa 5 milhões de euros
9.��Fashion Sakala 4 milhões de euros
10.��Jordan Zemura 3 milhões de euros
O Transfermarkt é um site alemão dedicado ao futebol e à avaliação de valores de mercado de vários jogadores. Foi fundado em maio de 2000.
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REINILDO JUNTA AMIGOS EM JOGO
SOLIDÁRIO NA BEIRA
O
defesa
esquerdo
moçambicano do Atlético
de Madrid, Reinildo, está a
passar férias na cidade da
Beira, província de Sofala,
sua terra natal. Aproveitando o período do defeso,
o internacional moçambicano decidiu promover

9

um jogo de beneﬁciência go e colega da seleçãoas crianças desfavoreci- moçambicana, Gildo, atdas.
ualmente a representar o
O jogo de solidariedade Amora do Campeonato de
realiza-se a 26 de junho, no Portugal.

este um jogo com um sabor muito especial. “Trata-se de uma cadeia de
amor, de proteção, porque
os tempos não foram fácampo do Ferroviário da
Em comunicado, Rein- ceis, não estão melhores
Beira, e juntará os amigos ildo e Gildo falam sobre e, os que se aproximam,
de Reinildo e do seu ami- a iniciativa dizendo ser não permitem descansar”,
pode-se ler.

Moçambola regressa com Ferroviário
de Nelson Santos a discutir liderança
em Maputo
ular, estará atenta a este
jogo é a União Desportiva do Songo, que só entra
em acção no domingo,
recebendo no seu campo
o Ferroviário de Nacala,
numa partida em que o
favoritismo é claramente
dos tetenses, daí todas
as hipóteses de poderem continuar no poleiro.

A

pós paragem de
três
semanas,
devido
aos compromissos dos Mambas,
o Campeonato Moçambicano de Futebol da 1ª
Divisão está de volta.
E regressa, este sábado, com o Ferroviário de
Nampula, do jovem técnico português Nélson Santos, a discutir o comando
da prova com o Costa do
Sol, com quem, juntam-

SIGA-NOS:

ente com a União Desportiva do Songo, segue invicto com nove pontos.
Bem vista por uns e
questionada por outros, a
interrupção do Moçambola foi objecto de polémica,
e Nélson Santos foi dos
treinadores críticos à esta
opção, argumentando, na
altura, que iria quebrar o
ritmo da sua equipa, então muito bem embalada. Outro treinador que
não escondeu o seu desagrado foi o sérvio Srdan
Zivojnov, da UD Songo,

sob o mesmo pretexto.
Mas, com o regresso do
campeonato, as atenções
continuam centradas na
discussão, a três, da liderança, com a particularidade de, no embate a
ter lugar no Tchumene,
ou Costa do Sol, do mago
Artur Semedo, ou Ferroviário de Nampula se
atrasar na corrida, que,
embora ainda seja cedo
– a prova vai somente
na quarta jornada – não
deixa de ser interessante.
Aliás, quem, em partic-

www.jornalvisaomoz.com

Atrasados cinco pontos
em relação aos líderes estão Ferroviário de Maputo
e Black Bulls. Coincidentemente, jogam entre si, no
Estádio da Machava, e não
restam dúvidas que estão
pressionados, sobretudo
o campeão, treinado pelo
português Inácio Soares,
o qual, após vitória gorda (6-0) sobre o Incomáti, na pretérita jornada,
assumiu haver tranquilidade na sua formação.
Enquanto isso, o Ferroviário da Beira, que também viu beliscado o seu
bom começo, recebe no
Chiveve a Liga Desportiva
de Maputo, do ex-conimbricense Dário Monteiro; o
Incomáti terá pela frente,
no canavial de Xinavane, a
Associação Desportiva de
Vilankulo; e o Matchedje de Mocuba, a jogar no
campo do Ferroviário de
Quelimane, defronta o Ferroviário de Lichinga, equipa-sensação do Moçambola do ano passado.
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Irmão Gove desaﬁa-se a continuar na
música mesmo sem patrocínio

10

o tornou o que ele é hoje.
"Então entrei no estúdio,
experimentei e as pessoas
gostaram e ganhei a
força de fazer mais.”
Domingos
Gove,
pode ser contactado
pelas redes sociais no
Facebook com o nome
de Irmão Gove. Ou por
e-mail domingosgove5@
gmail.com
e
pelo
WhatsApp +27 78 626
8190 ou +27 82 841 1474.

Q

uando
em 2014,
Irmão
Gove, (de
nome
oﬁcial,
Domingos Gove) decidiu
cantar, não sabia que
suas músicas teriam
tanta repercussão. Gove
conta ao Jornal Visão
Moçambique que não foi
fácil continuar e abraçar
a carreira musical, num
país onde muitos jovens
também almejam estar
no pódio.
“Na verdade não foi
fácil, lutei muito para
conseguir o que eu
quero. Ainda não tenho
patrocínio, vale a pena
que estou a me virar
sozinho”, conta Gove.
Quando
questionado
sobre como avalia a
música
moçambicana,
o nosso entrevistado
conta que lamenta a
falta de consideração e
companheirismo entre
os músicos. “ Se virmos

SIGA-NOS:

Aos
seus
fãs
e
admiradores, Irmão Gove
agradece muito pois
são, “a minha motivação
e dizer que qualquer
pessoa que deseja fazer
algo
primeiro
tenha
fè em Deu.s Não há
coisa impossível para
Deus. Eu também não
é minha força, apenas
é a graça do Senhor.
Mesmo outras pessoas
me humilhando, dizendo
que não vou fazer nada,
isso só aumenta a minha
força de ir a frente, muito
obrigado a todos, Amém”.
outra pessoa a tentar fazer
algo além de apoiarmos,
estamos
a
rebaixar.
Então precisamos mudar
dessa atitudes e termos
sentimentos, assim como
ajudarmos uns aos outros
para vencermos”, relata.
Domingos
Gove,
conta até agora com 9
faixas musicais, que
segundo ele, as produziu
com tanto sacrifício,
prometendo fazer mais e
com muita energia para
alimentar sua carreira.
“O meu desejo é que
as pessoas que me
conhecem ou que ainda
não me conheçam e
que gostariam de me
conhecer, sou alguém
sem
problemas,
simpático e que aceito
receber críticas pois
reconheço meus erros
e que não sou perfeito”,
revela-se
o
cantor.
Domingos Gove ganha
sua inspiração em Deus
e a prática desde criança
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Ucrânia mais perto de
ser candidata à UE

12

ho a percorrer até a entrada no bloco europeu.
Isso porque a aprovação
da adesão de Kyiv pelos demais membros pode levar
anos, uma vez que o país
de Volodymyr Zelensky
ainda deverá implementar novas reformas — tanto
econômicas quanto políticas — para se adequar às
regras da União Europeia.

E

nquanto
em Portugal, António
Costa marcava uma
reunião
com os partidos políticos sobre o pedido de
adesão à União Europeia
da Ucrânia numa estratégia de gestão de danos, em
Kiev, Emmanuel Macron
garantia que a França, a
Alemanha, a Roménia e a
Itália apoiavam sem reservas a candidatura, deixando Portugal mais sozinho. A Comissão Europeia
apresenta esta sexta-feira
o relatório sobre o pedido
de adesão da Ucrânia à UE
e os 27 líderes decidem
na próxima semana se
aprovam ou não o estatuto de candidato para a
Ucrânia. Tem de haver
unanimidade, que pode
estar agora mais próxima.

de Emmanuel Macron e
Olaf Scholz. Os dois líderes anunciaram a sua
posição oﬁcial de apoio à atribuição imediata
à Ucrânia do estatuto de
candidata à União Europeia, ﬁcando por deﬁnir
se o farão sem que haja
condições impostas aos
ucranianos como pedem
os bálticos e a Polónia,
mas tudo dependerá do
que disser o relatório
da Comissão Europeia.

O primeiro-ministro tem
sido dos mais céticos em
relação à aprovação imediata do estatuto de candidato, assumindo publicamente o que pensavam
também outros países, incluindo a Dinamarca, Bélgica, Holanda e a própria
França e Alemanha, e viu
esta quinta-feira essa sua
posição enfraquecer com
as declarações em Kiev

Porém, nesta sexta-feira (17), o presidente do
país, Volodymyr Zelensky, acordou com uma
notícia animadora para
as suas pretensões: sua
estreia no grupo europeu
pode estar mais próxima do que ele imaginava.

SIGA-NOS:

Desde que foi invadida
pela Rússia há mais de
100 dias, a Ucrânia está
tentando entrar na União
Europeia, num esforço
de salvar-se dos ataques
intensos de Vladimir Putin — a guerra resultou,
inclusive, em pedidos de
adesão dos ucranianos à
Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte).

Em um passo importante, a Comissão Europeia, órgão que represen-

ta os interesses da UE,
anunciou parecer positivo para que a Ucrânia
se torne candidata à
adesão ao bloco de países.
A
presidente
da
Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse
que a Ucrânia deve ser
bem-vinda como país
candidato e que enxerga
os esforços do governo local em realizar uma série
de reformas importantes
por conta da guerra.
“A Ucrânia merece a
perspectiva
europeia
e deve ser bem-vinda
como país candidato”,
anunciou von der Leyen,
em entrevista coletiva.

Passo
importante
de uma longa
caminhada
O parecer da comissão
antecede as discussões
de alto nível em Bruxelas,
na Bélgica, sobre a possível entrada do país na
União. Apesar do apoio
do órgão, a Ucrânia ainda tem um longo camin-
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Ontem, três líderes europeus
demonstraram
apoio à entrada da nação
no bloco europeu. O presidente francês, Emmanuel Macron, o chanceler alemão, Olaf Scholz, e
o primeiro-ministro da
Itália, Mario Draghi, visitaram a capital ucraniana Kiev para discutir o futuro do país.
“Tenho
uma
mensagem clara: a Ucrânia
pertence à família europeia”, disse Olaf Scholz.

Não é só a
Ucrânia que quer
fazer parte da
União Europeia
Além da Ucrânia, outras nações também estão tentando entrar para
a União Europeia. A
ex-república
soviética
Moldávia, um país sem
litoral
localizado
na
fronteira ocidental da
Ucrânia, é uma delas,
assim como a Geórgia.
No caso da Moldávia,
o país está mais perto de
conseguir o parecer positivo da Comissão Europeia que a Geórgia, que
precisa atender a certas
condições antes, e deve
obter o sinal favorável do
órgão já nesta sexta-feira.
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PROGRAMA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO COOPERATIVO

Amélia Muendane aponta a transformação de
associações em cooperativas como caminho para
redução da dependência económica
“Ninguém vai construir Moçambique por nós, temos que arregaçar as mangas,
temos que garantir que todos nós participemos no processo da transformação da
nossa economia”.

A Presidente da Autoridade Tributária de Moçambique, Amélia Muendane,
disse
nesta
terça-feira
na província da Zambézia, que a transformação
das associações em cooperativas no país poderá
reduzir
a
dependência
da
economia
informal.
Moçambique colecta para
os cofres públicos perto de
30% provenientes da economia informal, situação que
não sossega Amélia Muendane, tendo desaﬁado
os produtores da segunda
província mais populosa do
país a reverter o cenário,
através do cooperativismo.
Para aquela dirigente o
cooperativismo deve assegurar que Moçambique
tenha uma transformação
económica que permita o
país ter uma sustentabilidade que depende fundamentalmente do con-

SIGA-NOS:

tributo de todos
os ramos produtivos com realce
para a agricultura.
Muendane, referiu que Moçambique
continua
com um déﬁce no
ﬁnanciamento da
despesa
pública
de cerca de 20%,
sendo que para reverter o cenário
“é necessário que
tenhamos
um
mecanismo
de
arrecadação
de
receitas
provenientes do nosso
desenvolvimento
interno, da nossa
economia nacional e a Autoridade
Tributária é a instituição do Estado
que é responsável
por assegurar que
Presidente da Autoridade Tributária, Amélia Muendane
isto
aconteça”.
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associações em cooperativas pois é aquela instituição é a única que intervêm em
todos os sectores de
produção, responsável
por colectar receitas
no sector produtivo,
pesqueiro,
turismo,
indústrias
criativas,
e em cada moçambicano através do seu
rendimento
singular e nas instituições
que tem rendimentos como empresas.

A dirigente vai mais longe
dizendo que a arrecadação
de receitas é a base para
a estabilidade económica
nacional, sendo necessário
que aqueles que produzem
possam consumir o que não
produzem e aqueles que
não produzem também possam consumir a produção
nacional, assegurando que
as empresas possam fazer
investimentos através da
recapitalização e este processo só acontece quando
aqueles que precisam de
dinheiro o consiga através
da sua auto-redistribuição.
“O Estado não tem um saco
onde ﬁca com o dinheiro,
mas usa esse mesmo dinheiro para fazer a despesa
pagando salários, fazendo
a despesa através dos seus
serviços que são efectuados
pelas diferentes empresas,
que prestam serviços ao Estado”, completou Muendane.

Amélia Muendane, desaﬁou
aos produtores a colocarem os produtos no mercado
interno mais também que
aumentem mais a capacidade de colocar os produtos internos transformados
no mercado internacional.
Muendane chamou a
atenção para a desmistiﬁcação do conceito de Imposto, explicando que o Imposto
apesar de ter o nome de Imposto é o único mecanismo
através do qual pode-se assegurar o desenvolvimento e a auto-suﬁciência da
economia
moçambicana.

ciado com poupança de outros países, que se dispõem a
fechar o nosso déﬁce”, disse
a presidente da AT, acrescentando que Moçambique
tem de ser capaz de produzir para fechar o seu déﬁce e
ainda conseguir poupanças
para garantir que haja mais
investimento, nas estradas,
para assegurar que os produtos dos agricultores, possam chegar a todas províncias do país e em outros
países que deles careçam.
Para além do processo de colecta de imposto
e arrecadação de receitas,

A organização do
sector informal para
que seja de arrecadação
formal de receitas
benéﬁcas a economia
nacional, é uma das
acções conjuntas que
mereceu destaque durante o discurso da
presidente da AT na
Zambézia, onde apontou do informal o Estado colecta para seus cofres
mais de 30%, número que é
demasiado extenso, por isso
a necessidade de regular.
A iniciativa, que transforma associações em cooperativas, visa acelerar o
processo de produção para
obtenção do lucro, bem
como transformar pequenos
produtores em empresários
capazes de negociar de forma justa o preço das suas
colheitas e contribuírem
para
o
desenvolvimento da economia nacional.
Amélia Muendane fez sa-

Desta
forma,
segundo disse a Presidente da
AT, robustece-se a economia particularmente na
província da Zambézia.
“Através do lançamento
deste programa, nós queremos que nasça um movimento catalisador a partir da
base produtiva que estimula
que cada vez mais moçambicanos, mais zambezianos,
possam se identiﬁcar com
o processo de produção através de um mecanismo
mais organizado para fazer
face aos desaﬁos e a concorrência do mercado”, disse.
Ainda na sua intervenção,

SIGA-NOS:

“Este déﬁce que ainda temos
na nossa despesa pública, é
necessário que seja ﬁnanciado e muitas vezes é ﬁnan-

Amélia Muendane, disse
que a instituição que dirige
decidiu levar a cabo o movimento de transformação de
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ber ainda que as associações
por serem organizações sem
ﬁns lucrativos, não podiam
contribuir para a economia

+258 87 200 7240

Sexta-feira, 17 de Junho de 2022

nacional, mas, segundo explica, “se nós estamos em
associação não podemos
usá-la para fazer a venda dos
nossos produtos. Quando
usamos a associação para a
venda dos nossos produtos, nós estamos a incorrer
em irregularidade ﬁscal, e
a irregularidade ﬁscal, é penalizada nos termos da lei”.

Com a designação nova
das
associações
agropecuárias no país, acrescese a intervenção dos produtores que estarão focados
em produzir para venda
e com o negócio ganhar
renda para sustentar suas
despesas bem como aumentar a produção que
era apenas de subsistência para a de comércio. “O
produtor singular, não terá
mais a preocupação de
procurar o mercado para
a sua produção e sim a de
produzir, pois a cooperativa fará essa tarefa por estes pequenos que passam
a fazer parte da cooperativa”, esclarece Muendane.
A ﬁnalizar a presidente
da AT, explicou ainda que o
produtor não terá respons-

SIGA-NOS:
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abilidade singular de investir nas suas terras, podendo sempre que necessário
incumbir a cooperativa
nesse sentido, passando
a ser também contribuinte bem como se tornar
este pequeno produtor especialista na produção de
certas culturas e aumentar sua capacidade de produção e produtividade.
O evento foi marcado
pela exposição das potencialidades agrícolas da
província da Zambézia, que
segundo Amélia Muendane,
constituem uma mais-valia
para promoção do cooperativismo naquele ponto do
país. No entanto, tudo passa,
segundo a fonte que temos
vindo a citar, “ pela adopção
de uma estrutura económica na província com vista
a incentivar a produção local, geração de emprego e
a criação de sinergias para
a atracção de investimento para os sectores chaves,
aliado ao facto da província
da Zambézia ter um potencial na produção agrícola.
Amélia Muendane explicou que o programa

Nacional de Desenvolvimento Cooperativo prevê
trazer maiores incentivos
para o desenvolvimento dos negócios dos seus
membros, bem como fomentar a elevação do volume de negócios ao nível
da província, assegurando
desta forma a promoção do
empreendimento e a estabilidade de negócios. Segundo Amélia Muendane
“ao estimularmos a prática do cooperativismo em
actividades de pequeno e
médio porte, estaremos a
melhorar as condições de
mercado dos trabalhadores
das
cooperativas”.
Por seu turno, o Governador da Província da Zambézia, Pio Matos, disse no
seu discurso que os produtores são os dinamizadores da economia naquela
parcela do país. Pio Matos,
reconheceu a importância do trabalho que inicia
na província que dirige,
para o alargamento da base
tributária ao nível daquela
parcela, bem na maximização das receitas internas
por intermédio da transformação de associações

www.jornalvisaomoz.com

15

de produtores e produtores informais em sociedades cooperativas, possíveis de serem tributadas.
O governador da Zambézia, explicou em poucas
palavras aos presentes que
as cooperativas são pessoas colectivas e autónomas onde seus membros
obrigam-se a contribuir
com bens e serviços para
o exercício de um actividade económica de
proveito comum através
de acções mútuas e mediante a partilha do risco inerente à actividade
a que se propõe realizar.
Matos apelou às associações, produtores singulares e demais actores da
actividade económica assim como operadores do
comércio informal para
aderirem ao programa de
a que seja e estejam organizados e formalizados
e que desta forma contribuam para o desenvolvimento da província
da Zambézia, “uma Zambézia com mais escolas,
centros de saúde, e melhoria das nossas estradas”.
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