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Editorial

CUSTO DE VIDA SEGUE CADA VEZ MAIS ALTO

Banca & Seguros

A

os olhos de ninguém passam despercebidas as vozes que dão conta de que as
condições de vida dos trabalhadores moçambicanos estão mais difíceis, pelo que
o governo precisa de contrapor, com um esforço
redobrado, a tendência galopante do custo de vida.
Esta quarta edição da Revista Banca & Seguros, produzida no mês das comemorações do Dia Internacional dos Trabalhadores, aborda com maior relevo
a situação do trabalhador moçambicano.
Desde os analistas sociais às entidades empregadoras, ouve-se uma voz uníssona que aponta para
a pandemia do novo coronavírus como a causa das
más condições de vida dos trabalhadores moçambicanos.
O impacto nefasto desta pandemia teve início no
1º trimestre de 2020.
A este fenómeno, sobrepõem-se os conflitos armados na região Centro e os ataques terroristas na
província de Cabo Delgado.
O conjunto dos três flagelos ditou o encerramento
de milhares de empresas, agravou o desemprego,
baixou a produção e aumentou a procura de bens
essenciais, comprometeu, igualmente, a prestação
de alguns serviços para a dinâmica da economia,
como por exemplo os sectores de transporte e turismo.É óbvio que quando as empresas fecham as
portas ou enfrentam problemas de liquidez, coloca-se em causa, também, as contribuições ao Instituto
Nacional de Segurança Social e, consequentemente, o trabalhador economicamente activo vê a sua
futura pensão comprometida.
Olhando para este quadro preocupante, a Revista
Banca & Seguros encoraja a Confederação Nacional
dos Sindicatos Independentes e Livres de Moçam-
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bique (CONSILMO) pela advocacia para permitir
que grande parte da população economicamente
activa que ainda se encontra fora do regime contributivo do sistema nacional da segurança social
obrigatório seja inscrita no Instituto Nacional de
Segurança Social (INSS).
A protecção do trabalhador afigura-se importante, daí a necessidade de resguarde do seu futuro
através do INSS, pois estes (os trabalhadores) estão
perante às sistemáticas ameaças aos respectivos
postos de trabalhado e à escassez cada vez maior
de oportunidades de emprego para muitos em
idade activa, devido aos factores acima referidos.
Para tal, é preciso manter as empresas a laborar e
não haja interrupção na canalização de descontos
ao INSS até ao número de vezes estipulado por lei,
para que o trabalhador goze dos benefícios a que
tem direito.
Para o efeito, o governo nunca deverá relaxar a sua
a responsabilidade, quer persuasiva, quer coerciva.
Apraz saber do Executivo que o INSS é sustentável
até 2030. Outrossim, isso não afasta a inquietação
pelo facto de só a metade de 1 milhão e meio de
empresas inscritas canaliza os descontos.
Enfim, reflectindo no cenário acima, conclui-se que
o governo precisa de melhorar as suas políticas
para inverter a situação, sobretudo prestar apoio
direccionado ao sector empresarial para que, realmente, seja a força motriz da economia nacional.
A adopção de medidas de apoio ao sector privado
para assegurar os postos de trabalho é deveras importante, numa altura em que não há aumento de
salário pelo segundo ano consecutivo e a inflação
que, contornando a apreciação do Metical, dispara
diminuindo o poder de compra das famílias.
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Breves
Access Bank concluiu a aquisição
do BancABC

Para já, o Access Bank posiciona-se como um dos
sete maiores bancos em Moçambique e promete desempenhar um papel de maior impacto no
crescimento da economia do País, servindo tanto
o segmento de Corporate como o segmento de Retalho com produtos e serviços inovadores e personalizados. Como parte de um Grupo que abrange
três continentes, 15 países e mais de 49 milhões de
clientes, o Access Bank também incorpora uma experiência acumulada em grandes projectos de Oil
& Gas. Em Outubro do ano passado, aliás, o administrador-delegado da instituição, Marco Abalroado,
tinha admitido que o horizonte de Moçambique
enquanto potencial gigante na indústria do Oil &
Gas terá servido como driver para a aposta do banco neste mercado. É que grande parte dos maiores
players mundiais do sector são clientes do Access
Bank, o que facilita a consecução de uma posição
privilegiada para entrar com um beckground que
apoie a estruturação de operações neste sector. Na
altura, Marco Abalroado também admitiu que o
banco está em negociações para entrar nos projectos de Oil & Gas.
O Access Bank iniciou actividade em Moçambique
no final de 2020 e se assume como um banco universal, servindo todos os segmentos de negócio
com o compromisso de concretizar os sonhos de
todos os moçambicanos.

BIM promove formação empresarial em parceria com a MozUp

proporcionar às empresas moçambicanas conhecimentos sobre os produtos e serviços financeiros
disponíveis para a satisfação das suas necessidades
e promoção de Conteúdo Local. Dirigido a potenciais fornecedores locais de bens e serviços para os
megaprojectos, o evento manteve foco no acesso
ao financiamento, planeamento de negócios, soluções financeiras de apoio ao investimento, tesouraria e importação entre outros.
De acordo com o director da Banca de Investimento e Economista-Chefe do BIM, Oldemiro Belchior,
“a literacia financeira é um pilar fundamental para
permitir o acesso a recursos financeiros para desenvolver novas cadeias de valor no ecossistema
moçambicano, incluindo o sector do LNG, fortalecendo a estrutura produtiva e melhorando a competitividade empresarial”.
Já para a directora da MozUp, Barbara Habib, “o
acesso ao financiamento é um dos maiores desafios que as PME moçambicanas enfrentam hoje.
Por isso, a MozUp estabeleceu parcerias com instituições financeiras líderes, incluindo o MillenniumBIM, não só para melhorar a capacidade geral das
PME na gestão financeira e empresarial, mas também para ligar estas empresas moçambicanas a
produtos e serviços financeiros existentes que podem ajudar a catalisar o crescimento e o sucesso
dos seus negócios.
Até agora, através de iniciativas como esta, a MozUp
apoiou mais de 500 empresas moçambicanas na
melhoria do seu desempenho empresarial e competitividade.

O Access Bank Mozambique finalizou, a 17 de Maio
de 2021, o processo de aquisição do BancABC Moçambique, iniciando assim uma nova fase da sua
história em Moçambique. Nesta fase, as duas instituições (Access Bank e BancABC) continuam a
desenvolver actividades de forma autónoma, mas
já sob a alçada do Grupo Access Bank.
A operação representa e consolida a estratégia
alargada do Access Bank para África, pelo que a
instituição já considera estar, hoje, mais próxima de
ser um dos bancos do continente mais respeitados
no mundo.

Banca & Seguros

Trata-se de uma iniciativa que visa dotar as Pequenas e Médias Empresas (PME) de competências de
gestão e planeamento financeiro, com base em
boas práticas, tornando-as elegíveis ao financiamento bancário de forma a desenvolverem a sua
competitividade no mercado.
No âmbito da parceria institucional com a MozUp
– Enterprise Development Center patrocinado por
parceiros da Área 4, incluindo a Mozambique Rovuma Venture (joint venture entre ExxonMobil, Eni
e CNPC – bem como as restantes concessionárias
da Área 4 (Galp, KOGAS e ENH), o Millennium bim
realizou, recentemente, um seminário virtual para

folhademaputo .co. mz
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Breves
Os resultados financeiros da United Banck for Africa (UBA), referentes ao primeiro trimestre, mostram
um crescimento de dois dígitos em maior parte
das principais linhas de rendimento. O banco registou um crescimento modesto nas receitas com
e sem juro, bem como um aumento de eficiência
para proporcionar um acréscimo anual de 24% dos
lucros antes da dedução dos impostos nos primeiros três meses do presente ano financeiro, representando 99,6 milhões de dólares contra os 80,3
milhões de dólares registados no mesmo período
de 2020.
Segundo um comunicado do banco, os lucros após
a dedução de impostos cresceram de 73,8 milhões
em Março de 2020, para 93,6 milhões de dólares,
para o mesmo período do ano em curso.
Para este ano, o UBA manteve novamente o seu
forte crescimento anual registado de 20,5% de Retorno Sobre Património Liquido Médio (REO) comparado com 19,9% no período homólogo de 2020.
Motivado pelo crescimento anual nos lucros com
juro, o Grupo UBA registou um outro crescimento anual de 5,5% de lucros brutos para fechar em
381,3 milhões de dólares para o período trimestral
terminado em último mês de Março, contra os 361
milhões de dólares alcançados nos primeiros três
meses do ano passado.
Os activos totais do banco também cresceram para
19,3 mil milhões de dólares no período em análise,

CPLP reitera a necessidade de
criar banco de Desenvolvimento
do bloco

A Cimeira de Negócios da Confederação Empresarial da CPLP (Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa), realizada recentemente, serviu para
a manifestação do interesse em consolidar o crescimento do bloco. Uma das ideias saídas dessa
reunião é a necessidade de criar um Banco de De-

comparado com 18,9 mil milhões de dólares registado no final do ano fiscal de 2020, enquanto os
fundos dos accionistas cresceram para 1,9 milhões,
contra 1,8 milhões em 2020.
O director-geral do UBA, Kennedy Uzoka, afirmou
que o resultado reflecte a capacidade da instituição
para aumentar os lucros de forma sustentável, mesmo num ambiente macroeconómico altamente incerto.Acrescentou ainda que as posições de robustez do capital e de liquidez posicionaram o banco,
na medida em que o UBA continua a apoiar os seus
clientes em todos os sectores e mercados, orientado pelas práticas de gestão prudente do risco. “Este
resultado impressionante do primeiro trimestre de
2021 reflecte a capacidade do nosso negócio para
aumentar lucros de forma sustentável, mesmo num
ambiente macroeconómico altamente incerto”, disse. Afirmou ainda, “continuamos optimistas quanto às perspectivas macroeconómicas dos países
em que operamos, especialmente à medida que a
distribuição da vacina da Covid-19 ganha tracção a
nível mundial, enquanto os preços das mercadorias
e as moedas continuam a estabilizar-se”.

senvolvimento para o bloco, a par de outras metas
como a facilitação tributária e de mobilidade entre
os países, incluindo a recuperação da economia
afectada pela covid-19.
Ainda não há detalhes sobre os passos a seguir para
materializar a criação do Banco de Desenvolvimento, muito menos a definição do âmbito de actuação
desta instituição.
Trata-se, na verdade, de um sonho antigo, que tinha
sido, inclusive, manifestado na cimeira de 2014, em
Cabo Verde. Na ocasião, o presidente da Confederação, empresarial da CPLP, Salimo Badula, revelou
que a ideia significaria que, com os recursos minerais que os países do bloco têm, pudesse gerar
muitos negócios, muitas empresas, muitos postos
de trabalho e também fazer circular as pessoas
dentro do mercado.
Na reunião mais recente, Isaac Murargy, ex-Secretário Executivo da Confederação, confirmou ser
necessário que os países da comunidade criem facilidades para melhor explorar as suas potencialidades, sobretudo na área de hidrocarbonetos, como
forma de desenvolver a economia bloco, assim
como atrair investimentos. A Cimeira de Negócios
da Confederação Empresarial da CPLP, com duração de três dias, em Malabo, Guiné, contou com a
participação de cerca de 250 delegados dos países-membros e decorreu sob o lema “Juntos somos
mais fortes e fazemos o mundo avançar”.

7

Banca & Seguros

Banco UBA regista crescimento
nos lucros em 24%

INVESTIMENTOS DO INSS

DEPÓSITOS A PRAZO GERAM 62% DA RECEITA
"Segurança Social obrigatória, aquela que é gerida pelo INSS, não cobre os acidentes e doenças de origem
profissional. A Lei do Trabalho, no seu artigo 231, obriga a que todas empresas tenham um seguro colectivo para casos de acidentes de trabalho e doenças profissionais. " reitera a Ministra do Trabalho, Margarida
Talapa
Textos: Aurélio Muianga | Alberto Zuze
Fotos: Sérgio Manjate
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N

o âmbito das celebrações do 1º de Maio,
a revista Banca & Seguros entrevistou a
Ministra do Trabalho, Margarida Talapa,
para analisar as acções levadas a cabo pelo
Governo atinentes à protecção dos trabalhadores e,
com realce, o funcionamento do Instituto Nacional
de Segurança Social (INSS) e os desafios da implementação da respectiva Estratégia Nacional sobre
o Sistema de Segurança Social Obrigatória, ainda
por aprovar. A governante, em linhas mestras, avaliou de forma positiva o Plano EconÓmico e Social
(PES) e Plano Quinquenal do Governo (PQG), como
principais instrumentos de orientação para a promoção do emprego digno e criação de melhores
condições de vida para a classe trabalhadora e o
resguardo do seu futuro. Eis a entrevista a seguir.
Senhora Ministra, como avalia o grau de cumprimento do Plano Económico e Social (PES), numa
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altura em que o País e o mundo enfrentam os
efeitos negativos da COVID-19?
Muito obrigada por esta oportunidade que nos é
concedida para falar do grau de cumprimento do
Plano Económico e Social (PES) e das actividades
em curso no sector da administração do trabalho.
Sobre a questão que nos coloca temos a dizer que
a avaliação do PES no domínio do Trabalho e Segurança Social é positiva porquanto com o relaxamento das medidas restritivas temos estado a
desenvolver a nossa actuação no contexto do “Novo
Normal”. Há esforços com vista ao cumprimento do
nosso Plano, respeitando as medidas de prevenção
da COVID-19.
Continuamos a implementar o Plano de Acção de
Combate às Piores Formas de Trabalho Infantil com
maior incidência na capacitação dos líderes comunitários e dos órgãos de administração da Justiça;
Em articulação com as autoridades sul-africanas

facilitamos a entrada e regresso dos nossos compatriotas que trabalham nas minas do país vizinho
após a quadra festiva e por ocasião da páscoa.
Temos estado a privilegiar a abordagem pedagógica no âmbito da acção inspectiva elevando
a consciência dos empregadores e trabalhadores
no que respeita ao cumprimento dos direitos fundamentais do trabalhador.
As palestras e acções de mediação de conflitos
laborais têm vindo a contribuir na prevenção das
greves, apesar das grandes dificuldades enfrentadas pelos empregadores e trabalhadores.
Com a economia a reabrir, superamos as metas
de inscrição de contribuintes e trabalhadores por
conta própria na Segurança Social Obrigatória.
Por exemplo, para o primeiro trimestre de 2021,
estava prevista a inscrição de 3.090 contribuintes,
mas até ao fim do trimestre já havíamos conseguido inscrever 3.686, o que representa a uma realização de 119.29%.
De igual forma, estava agendada a inscrição de
993 Trabalhadores por Conta Própria, mas até 31
de Março já tínhamos conseguido inscrever 1.658,
o que corresponde a uma realização de 166.97%.

Felizmente, assistimos a retoma de actividades
por parte de várias empresas, decorrente do levantamento gradual das restrições e há sinais de
recuperação da actividade económica. Estes e
outros factores relevantes serão considerados na
próxima Sessão Plenária da Comissão Consultiva

9

Banca & Seguros

São já dois anos consecutivos que o sector empregador enf renta dificuldades para fazer o
ajuste do salário mínimo. Neste ano, a situação
é agravada pela escalada rápida da inflação e
pelo facto de a pandemia não deixar espaço de
previsão sobre o possível levantamento das restrições. Que cenários se desenham para a próxima reunião para a revisão salarial?
É necessário entender que um dos maiores ganhos do diálogo social tripartido foi a aprovação do
modelo de fixação dos salários mínimos por sectores de actividade. Neste modelo, as partes desenvolvem negociações num clima de confiança,
aproximação e partilha de informações pertinentes
tendo em vista a tomada de decisões consensuais.
Considerando as dificuldades do sector empresarial em fazer negócio na sequência das medidas
de prevenção da COVID-19, compelindo algumas
empresas a despedir trabalhadores, as partes
(Governo, empregadores e trabalhadores) entenderam não haver condições para rever os salários
mínimos e assumiram o compromisso de manter
os postos de trabalho e procurar formas criativas
para manter as empresas em funcionamento.
É ainda no âmbito do diálogo que o Governo e
seus parceiros, reunidos em Sessão plenária, no
passado mês de Março do ano em curso, deliberaram, por unanimidade, manter a suspensão do
início do processo de negociação salarial até finais
do mês de Junho, altura que voltarão a reunir para
analisar com objectividade o evoluir da situação.

do Trabalho.
Uma das linhas mestras do PQG é a promoção do
trabalho digno. Como olha para a implementação
da Estratégia Nacional sobre Segurança Social
Obrigatória no país?
Bom, a Estratégia Nacional sobre Segurança Social
Obrigatória no País ainda não foi aprovada. Todavia, acções vêm sendo implementadas pelo INSS
no tocante a:
Extensão da cobertura contributiva, material e territorial através da inscrição das entidades empregadoras, trabalhadores por conta de outrem e por
conta própria. Por exemplo, a Segurança Social em
Moçambique passou a abranger os trabalhadores
por conta própria tendo já inscrito mais de 58.000
trabalhadores, dos quais mais de 6.000 pagam regularmente as contribuições e acedem às contribuições. Em relação aos trabalhadores por conta de
outrem, no ano passado registou-se um incremento
de novos trabalhadores. Pelo que em 2019 foram
inscritos. 1.552.159, e em 2020, foram 1.628.204.
Redução do tempo de espera para receber uma
prestação. Hoje o subsídio de funeral é pago na hora
e em média o tempo de espera para beneficiar de
uma prestação é de 15 dias para os subsídios e 30
dias para as pensões, tudo isso graças à informatização do sistema e à formação permanente dos
funcionários.
Podemos falar ainda da simplificação de procedimentos, em especial, a inscrição das entidades empregadoras e de trabalhadores, pagamento de contribuições e prestações automatizados, fiscalização
do pagamento das contribuições pelo trabalhador
através da plataforma M-contribuição, abertura de
requerimentos e emissão da certidão de quitação
automatizados.Por fim, temos a divulgação permanente do sistema de segurança social obrigatória ao
público em geral e aos utentes em especial.

Banca & Seguros

Quais são os desafios na implementação da segurança social obrigatória no país?
Os desafios são vários, sobretudo para os trabalhadores por canta própria, mas podemos aqui destacar alguns, nomeadamente. Aumentar a cobertura
contributiva de modo a que maior parte dos contribuintes e trabalhadores por conta própria paguem
regularmente as contribuições. Aproximar cada vez
mais os serviços do INSS através da abertura de postos de atendimento. No presente quinquénio serão
construídos 78 postos de atendimento em todo o
país e, no presente ano, 16 postos. Melhorar cada
vez mais o atendimento ao público com destaque
para a redução cada vez mais do tempo de espera.
Consolidar o sistema informático adaptando-o às
regras e necessidades do INSS.
O que é que o Governo tem feito directamente
ou através do INSS para que mais Trabalhadores
por Conta Própria (TCP) adiram ao sistema de segurança social?
Como disse, este é um grande desafio, mas como
sector, há sempre um trabalho que é feito.
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Para a divulgação do Sistema de Segurança Social
junto dos Trabalhadores, incluindo os abrangidos
pelo regime dos Trabalhadores por Conta Própria o
Governo, através do INSS, tem recorrido aos vários
mecanismos, nomeadamente.
Palestras nos locais de trabalho para difundir a
informação sobre os direitos e obrigações dos trabalhadores em relação ao Sistema de Segurança
Social. Seminários com os contribuintes, parceiros
sociais e outras entidades e organizações profissionais, como artistas, desportistas, contabilistas,
gestores dos recursos humanos, entre outros grupos profissionais.
Utilização do Portal do INSS e de outras plataformas digitais, como é o caso das redes sociais.
Produção e veiculação de spots, programas televisivos e radiofónicos, privilegiando-se as rádios
comunitária.Produção e distribuição de folhetos
(desdobráveis) e outras publicações em função
do público a atingir.
Exposições em feiras, entre outras iniciativas, que
contribuam para fazer chegar a mensagem ao
público-alvo. Está ainda em curso a negociação
com M-Pesa e Top-up para facilitação do pagamento das contribuições evitando que as pessoas
tenham que se movimentar do local do negócio
para a agência ou posto de atendimento do INSS.
Por que razão a Estratégia Nacional de Segu-

e contas devidamente auditados por um auditor
independente.
Consta que o INSS é dos Institutos Públicos
com mais liquidez no País, é principal depositante na banca nacional. O INSS tira proveito
desses investimentos?
Como disse, o INSS como instituição segue os
procedimentos legais para a gestão das contribuições. No processo de gestão dos investimentos, o
INSS guia-se pelos regulamentos, política e estratégia de investimentos, observando os princípios
de liquidez, rendibilidade e segurança.
Aprovou-se, finais do ano passado, a estratégia de
investimentos, que indica para uma redução da
exposição em Depósitos a Prazo (de 60 para 50%).
A carteira de investimentos gera cerca de 25% das
receitas totais e é constituída por (i) Depósitos a
Prazo, (ii) Obrigações e Bilhetes de Tesouro, (iii)
Participações em Sociedades e (iv) Desenvolvimento Imobiliário.
O INSS tem aplicações em depósitos a prazo
em todos bancos da praça e lhe permitem gerar rendimentos de cerca de 62% da receita dos
investimentos. Como se pode depreender é o investimento que gera a maior parte da fatia das
receitas financeiras.

E falando do INSS, os trabalhadores e os moçambicanos no geral podem ficar sossegados quanto a forma como as suas contribuições têm sido
geridas?
Com certeza, primeiro porque as contribuições do
INSS são geridas de acordo com o estabelecido no
Regulamento da Segurança Social Obrigatória, aprovado pelo Decreto 51/2017, de 9 de Outubro.
Segundo, de acordo com a avaliação actuarial realizada por peritos da OIT em 2017, o INSS é sustentável
e apresenta uma robustez financeira susceptível de
assegurar a sua responsabilidade até 2030.
De tal forma que anualmente o INSS tem constituído reservas para garantir essa sustentabilidade. As
reservas do sistema são aplicadas em investimentos,
de acordo com o quadro regulamentar aplicável. Adicionalmente, para efeitos de prestação de contas,
anualmente o INSS apresenta ao público o relatório

Já estamos no fim da nossa entrevista. Sra.
ministra, uma mensagem para os trabalhadores
tendo em conta que estamos no mês de Maio.
Saúdo a todos os trabalhadores pela sua capital
contribuição na construção de uma economia
que, apesar de várias adversidades, se mostra
promissora. Saúdo igualmente as lideranças dos
movimentos sindicais que, através do seu saber e
carisma, têm difundido mensagens que promovam, no seio da classe trabalhadora, a cultura de
trabalho, harmonia e paz laborais bem como o
diálogo permanente com o patronato.
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rança Social não é suficientemente divulgada no
País, o que está a falhar e quais são os desafios
para sua maior divulgação?
Conforme me referi atrás, a estratégia ainda não foi
aprovada. Não obstante, o INSS vem implementando
as acções que corporizam a proposta da estratégia
através da extensão da cobertura contributiva, material e territorial, simplificação de procedimentos,
redução do prazo de reconhecimento das prestações
e aproximação dos serviços aos utentes.

Como avalia a relação entre o Governo, o movimento sindical e os patrões?
O diálogo sócial, mais uma vez, se mostra um instrumento imprescendível na manutenção da
paz laboral. Mesmo perante as adversidades, os
empregadores se esforçaram em preservar os
postos do trabalho e os trabalhadores suportaram
a falta de revisão do salário mínimo desde 2019.
Acordamos com os nossos parceiros continuar a
monitorar o desempenho da nossa economia e
os impactos da COVID-19 tendo em vista a possível retoma das negociações para a revisão dos
salários mínimos em Junho próximo.
Temos estado a trabalhar junto na revisão dos
instrumentos de regulação do mercado laboral e
de organização e funcionamento das respectivas
instituições. Refiro-me ao processo de revisão da
Lei do Trabalho, a revisão Decreto de criação do
INSS e seu estatuto orgânico. Esta é a prova inequívoca da boa relação não só com o movimento Sindical como também com os empregadores.
Em suma, a avaliação da relação entre o Governo,
o movimento sindical e os patrões é salutar.

Jeremias Timana
Secretário - geral da CONSILMO

ADOPÇÃO DA ESTRATÉGIA NACIONAL DA
SEGURANÇA SOCIAL É IMPERATIVO
“Apesar da obrigatoriedade do regime contributivo, Moçambique continua a viver uma
realidade em que mais de 90% da População Economicamente Activa (PEA) não se encontra
escrita no Instituto Nacional da Segurança Social” - afirma SG da CONSILMO.

Banca & Seguros

A

Confederação Nacional dos Sindicatos
Independentes e Livres de Moçambique (CONSILMO), preocupada com a
exclusão de um grande número de trabalhadores assalariados do regime contributivo
do sistema de segurança social obrigatório e dos
trabalhadores por conta própria, leva a cabo uma
campanha de advocacia para a massificação da
inscrição no Instituto Nacional de Segurança Social (INSS).
Ainda no ambito do mês do Trabalhador, a revista Banca & Seguros solicitou uma entrevista
ao Secretário-geral da CONSILMO, Jeremias Timana, para esclarecer a pertinência e objectivo
da adopção da futura Estratégia Nacional da
Segurança Social Obrigatório (ENSSO), no âmbito do Sistema Nacional de Segurança Social
Obrigatório. Siga-a abaixo:
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Banca & Seguros (B&S): Senhor Jeremias Timana,
qual é o objectivo principal da Estratégia Nacional da Segurança Social?

Jeremias Timana: O objectivo da Estratégia Nacional da Segurança Social Obrigatório é integrar
no sistema de segurança social as seguintes classes de trabalhadores: Trabalhadores Por Conta
de Outrem (TCO), ou seja, a parte de trabalhadores excluídos do regime contributivo da segurança social, que se reveste de importância particular, por constituírem uma parte significativa da
população economicamente activa (PEA), que
se encontra sem qualquer protecção quando a
lei prevê a obrigatoriedade da sua inscrição; e
os trabalhadores Por Contra Própria (PCP), cujos
desafios para garantir a sua segurança social obrigatória, tendo em conta que labutam diariamente
numa multiplicidade de actividades da chamada
economia informal, ainda persistem.

Portanto, a adopção de uma ENSSO pelo Governo
de Moçambique protegerá esta franja de trabalhadores, definindo como um dos eixos fundamentais
no regime obrigatório da segurança social.
B&S: E como é que a CONSILMO olha para o desafio da implementação da ENSSO?
Jeremias Timana (JT): Conforme o Decreto-lei nº
51/2017, de 9 de Outubro, que aprova o regulamento
de Segurança Social Obrigatória e revoga o Decreto
nº 53/2007, de 3 de Dezembro, o Sistema de Segurança Social de Moçambique, inclui, para além da
Proteção Social Básica (não contributiva), a Proteção Social Obrigatória assente no regime contributivo e é orientada para garantir os rendimentos de
substituição a todos os trabalhadores do país, tanto
para os que trabalham por conta de outrem, como
para os que trabalham por conta própria.
Apesar da obrigatoriedade do regime contributivo,
Moçambique continua a viver uma realidade em
que, mais de 90% da População Economicamente
Ativa (PEA), não se encontra inscrito no Instituto
Nacional da Segurança Social. Isto significa que
a maior parte da classe trabalhadora encontra-se
numa situação de extrema vulnerabilidade perante
os riscos sociais.
B&S: A CONSILMO alinha-se com a Estratégia Nacional de Implementação do Sistema de Segurança Social, sendo uma iniciativa do governo?
Se sim ou não, porquê?
JT: Sim. Porque se a proposta da ENSSO for aprovada e assumida pelo

governo, promoverá uma abordagem integrada,
de coordenação institucional e de diálogo social,
com implementação de programas e incentivos
que concorram para um aumento significativo das
taxas de cobertura para a classe trabalhadora e que,
também, contribua para a redução da pobreza e da
vulnerabilidade, assegurando que os resultados do
crescimento da economia moçambicana beneficiem a todos os cidadãos.
B&S: A CONSILMO está optimista ou céptica
quanto ao alcance dos resultados almejados com
a introdução do Sistema Nacional de Segurança
Social Obrigatório?
JT: Precisamos ser optimistas, pois, o Artigo 22 da
Declaração Universal dos Direitos do Homem constitui a primeira fonte de legitimação da extensão da
cobertura social para todos. Também, em Moçambique, o Direito à Protecção Social (PS) encontra-se
expresso na Constituição da República, bem como
em documentos jurídicos mais recentes como a Lei
de Protecção Social, de 2007, e os seus Regulamentos. Especificamente, por exemplo, para o Artigo 3º,
da Lei 4/2007 Lei da Protecção Social, constituem
princípios gerais do sistema:
Princípio da Universalidade: Consagra o direito de
todos os cidadãos de serem protegidos contra os
mesmos riscos e na mesma situação.
Princípio da Igualdade: No âmbito do regime contributivo, os trabalhadores gozam do direito de taxa
fixa e na mesma proporção;
Princípio da Solidariedade: A protecção social, preconiza o compromisso da so-

Banca & Seguros

"Cerca de 80% da população activa no Informal"
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ciedade a favor dos mais carenciados na superação SILMO está a empreender no sentido de inverter
das suas limitações e na transferência de recursos a situação?
entre gerações.
JT: O sector de construção não é o que mais regista
Princípio da Descentralização: A proteção social é acidentes de trabalho e doenças profissionais; as
realizada pelas instituições do direito público, insti- doenças profissionais/ocupacionais são mais fretuições ou organizações do direito privado devida- quentes nos sectores da indústria transformadora
mente autorizadas pelos poderes públicos.
e mineração, assim como no sector de remoção
No entanto, vemos com os pressupostos acima dos resíduos sólidos.
mencionados que o governo assume a necessidade Em relação ao sector de construção a CONSILMO,
de colocar o país numa rota sustentada da proteção através do seu sindicato afiliado (SINTICIM – Sindisocial aos trabalhadores como um desígnio nacio- cato Nacional dos Trabalhadores da Indústria de
nal, representando para Moçambique, um ponto de Construção Civil, Madeiras e Minas de Moçambiviragem fundamental, tanto em relação à proteção que), em estrita colaboração com a Inspecção Gedos trabalhadores assalariados, como em relação à ral do Trabalho, e as entidades empregadoras dos
protecção dos trabalhadores por conta própria ou sectores da indústria transformadora, mineração
de difícil cobertura.
e construção, realizam
"
A
prioridade
é
higiene
e
segurança
Apesar disso, notaum trabalho conjunto,
mos haver, ainda, um
cujas acções são direcno local de trabalho "
longo caminho por
cionadas, especif icapercorrer, pois a pomente, para assegurar
pulação activa distrie garantir que os equibui-se pelas mais diversas atividades tanto do sec- pamentos de protecção, higiene e segurança nos
tor formal da economia, como do sector informal, locais de trabalho, sejam fornecidos aos trabalhado qual 70% a 80% da população depende para a dores.
sua sobrevivência.
Em paralelo, que sejam realizadas as acções de forÉ sobre este universo complexo do mercado de tra- mação e capacitação das equipas responsáveis pelo
balho em Moçambique, caracterizado pela grande trabalho, de tal forma que esta acção seja uma priopredominância da população economicamente ridade. É por essa via que existem nas empresas,
activa no sector informal, de acentuada dispersão comissões mistas de caracter obrigatório (entidade
geográfica e das empresas, com indícios de eleva- empregadora e trabalhadores) de higiene e seguda fuga e evasão contributiva, que o Estado deve rança no trabalho.
actuar em toda a sua dimensão, de modo a alcançar com consistência os índices mais satisfatórios B&S: Suspeita-se que haja omissões sobre os
de cobertura do seu Sistema de Segurança Social acidentes de trabalho e doenças profissionais
Obrigatória.
devido às ameaças de entidades empregadoras
aos sindicatos locais. Que comentário a CONSILB&S: Quais são as melhorias mais visíveis nas MO faz?
condições de vida dos trabalhadores alcança- JT: Os comités sindicais são os órgãos representadas como resultado da introdução do Sistema tivos dos trabalhadores nos locais do trabalho que
Nacional de Segurança Social Obrigatório, em acompanham e visualizam in loco a ocorrência de
Moçambique, três anos depois da sua aprovação? acidentes de trabalho, de tal forma que os dados
JT: Existem, sim, melhorias visíveis nas condições fornecidos pela CONSILMO, através dos seus afiliade vida dos trabalhadores, como por exemplos: dos, são fiáveis. A CONSILMO submeteu à Comissão
o caso dos subsídios de curto prazo para doença, Consultiva do Trabalho, uma “proposta de criação
maternidade, funeral.
do comité verificador do sistema de gestão de
Em caso de falecimento, o familiar apresenta se ao segurança para a prevenção de acidentes ocorINSS com o documento de identidade e certidão ridos nos locais de trabalho”, cuja finalidade de
de óbito, e a resposta é imediata.
controlar a ocorrência dos acidentes e melhorar a
Nos casos de subsídios de maternidade e doença, protecção de segurança e saúde no trabalho, neste
as respostas levam, no máximo, 15 dias.
momento de combate à pandemia do novo corona
Em relação as prestações de longo prazo (pensão vírus.
por velhice, invalidez e pensão por sobrevivência,
as respostas levam, no máximo, 30 dias.
B&S: A finalizar, qual é o lema das celebrações do
Outro ganho é que o beneficiário pode visualizar 1º de Maio deste ano (2021) e a mensagem para os
pessoalmente as suas contribuições, através da pla- trabalhadores deste ramo sindical, em particular,
taforma M- contribuição, onde M significa minha e, de forma geral, para todos os trabalhadores
contribuição. Assim, ele vai monitorando as contri- moçambicanos?
buições em tempo real.
JT: O lema é: “Reflexão em torno da produção e
produtividade e necessidade da manutenção dos
B&S: O sector de construção civil é o que mais postos de trabalho. Custo de vida e combate ao
regista acidentes de trabalho e doenças profis- Covid-19”.
sionais, em quantidade e com maior grau de A mensagem: exortação aos trabalhadores sobre a
gravidade. A que se deve, e que esforços a CON- necessidade da observância de todas as medidas
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Trabalhadores acidentados no país segundo província, 2015 - 2019
Província

2015 2016 2017 2018 2019

Agricultura,
Silvicultura e
pesca

45

Indústria
extractiva

29

27

30

68

70

2.9

Industria
Transformadora

345

114

70

90

90

0.0

Electricidade.
Gás e água

8

1

5

9

10

11.1

Construção
civil e obras
públicas

105

112

40

49

76

55.1

Comércio,
restaurantes e
hotéis

22

40

70

54

47

-13.0

Transportes e
comunicação

7

48

40

33

46

39.4

Bancos, seguros e operações sobre
imóveis

0

3

0

2

31

0

Serviços
prestados à
colectividade

101

109

63

151

61

-59.6

Total

663

41

495

61

40

399

496

142

573

Variação
Percentual
255.0

15.5

Trabalhadores acidentados no país segundo sector de actividade, 2015 - 2019
Província

2015

2016 2017

Niassa

19

6

1

2018 2019 Variação
Percentual
6
0
0

Cabo Delgado
Nampula

10
22

11
41

4
28

28
18

30
57

7.1
216.7

Zambézia

14

4

12

6

11

83.3

Tete

76

53

27

59

18

-69.5

Manica

41

3

34

22

46

109.1

Sofala

192

101

79

146

67

-54.1

Inhambane

3

4

6

3

5

66.7

Gaza

2

1

15

17

10

-41.2

Maputo Província

213

148

97

85

178

109.4

Maputo Cidade

71

95

96

106

151

42.5

Total

663

495

399

496

573

15.5

Trabalhadores acidentados no país segundo
consequências, 2015 - 2019
Província

2015

2016 2017

Morte

11

14

15

2018 2019 Variação
Percentual
11
7
15.5

Incapacidade
Temporaria (IT)

566

415

334

460

523

-367

Incapacidade
Temporaria (IPP)

85

63

32

21

41

13.7

Incapacidade
Temporaria (IPT)

1

3

18

4

2

95.2

Total

663

495

399

494

573

-15.5

Fonte: IGT, 2020

de prevenção e combate à propagação da Covid-19.
O quadro legal tem por base a Lei de Protecção
Social nº 4/2007, de 7 de Fevereiro, que definiu a
protecção social como um direito de todos os cidadãos e estabeleceu a base jurídica para o sistema
de protecção social, que consiste em três pilares:
protecção social básica (não contributiva), vinculada ao Ministério do Género, Criança e Accão Social
(MGCAS): Segurança Social Obrigatório (regime
contributivo), vinculada ao Ministério do Trabalho
e Segurança Social (MITSS); e previdência complementar a ser assegurada pelo sector privado.
Não obstante os progressos recentes, a maioria da
população ainda não está coberta por mecanismos
de protecção social e consequentemente, enfrenta altos níveis de vulnerabilidade.A CONSILMO ao
analisar a evolução dos índice
de cobertura verifica que o INSS tem logrado progressos no alargamento da protecção à populaça
economicamente activa, mas as actuais taxas de
cobertura continuam longe de serem consideradas
satisfatórias, constituindo-se como um dos principais desafios para nos próximos anos. Esta situação

revela-se preocupante pelos efeitos perniciosos que
acarreta, tanto de ponto de vista económico, como
de ponto de vista social.
Para a CONSILMO a igualdade de exigência para
os trabalhadores do sector formal e informal, dificulta a sua aplicação prática tendo em conta as
condições distintas, que caracterizam um e outro
sector, onde se desta:
Normalmente não têm uma entidade patronal;
Os rendimentos auferidos não são certos e regulares;
Dado o caracter errático dos rendimentos auferidos, a obrigatoriedade de um pagamento mensal
não incentiva a inscrição, pois dificilmente têm a
capacidade de acumulação e gestão para efectuar
contribuições mensais;
A rigidez dos procedimentos de inscrição e enquadramento, podem, não encontrar identidade
nesta franja de trabalhadores;
A frequente mobilidade no mercado de trabalho
(de TCO para TCP e vice-versa). O custo de transporte e as distancias de e para o INSS; e O défice de
informação sobre o regime contributivo.
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Análise da CONSILMO

Joaquim Siúta
Director Geral do INSS

PARA COM INSS

RENOVA-SE PERDÃO DE MULTA
E JUROS DE MORA

Banca & Seguros

À

margem das celebrações do Dia Mundial
de Segurança Social, o Director Geral do
Instituto Nacional de Segurança Social
(INSS), Joaquim Siúta, af irmou que o
Governo renovou o perdão de multas e juros de
mora aplicadas às entidades empregadoras e aos
trabalhadores por conta própria, com dívidas de
contribuições.
“Este perdão foi renovado este ano para permetir
que as empresas paguem as dívidas de contribuições no Instituto de Segurança Social, facilitando
o acesso às prestações que os seus trabalhadores
e seus familiares têm direito”, recordou. O perdão,
aprovado pelo decreto do Conselho de Ministros nº
37/2020, de 2 de Junho, abrange, igualmente, as
pessoas que têm interesse em aderir ao sistema,
bem como aos indivíduos que, por qualquer motivo, nunca se inscreveram no Sistema de Segurança
Social Obrigatória ou que tenham processos pen-
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dentes de cobrança coerciva da dívida de contribuições. No decurso do mesmo evento, Joaquim Siúta
reiterou que, no âmbito da pandemia da Covid-19,
o INSS disponibilizou uma linha de crédito de 600
milhões de meticais para apoiar as empresas a pagar as dívidas das contribuições de segurança social
dos trabalhadores.
O Dia Mundial de Segurança Social é celebrado a
nível global, em cada 08 de Maio. Foi instituido pela
Organização Internacional de Trabalho (OIT) e é dedica à reflexão sobre a protecção social e promoção
dos valores de segurança social, como forma de
encorajar os Estados a terem uma segurança social
pública solidária e universal.
A efemêrede foi celebrada em todo o país. Ao nível

da Cidade de Maputo, com um universo de 30
mil pensionistas, o INSS distribuiu, para alguns
dos mais necessitados, material de apoio cons-

tituido por cadeiras de rodas, bengalas e canadianas, incluindo consulta de oftamologia para
um total de 30 pensionistas. O Delegado do INSS
da Cidade Maputo, Luís Guimarães, acrescentou não ter sido possivel ajudar a todos de uma
única vez, mas outros serão contemplados nas
próximas ocasiões. Indagado sobre o critério da
escolha de prioridade, Guimarães esclareceu que
″existe no INSS uma base de dados de pensionistas com problemas de visão e locomoção.
Também temos uma área que vela por esses
pensionistas, onde cada um expõe as suas
preocupações”, ajuntou.
Luís Guimarães
Delegado do INSS

PENSIONISTAS RECEBEM DOAÇÕES
pernas, “fui amputado uma perna por motivos
de doença, em 2001, tive que ficar em casa por
algum tempo, mas voltei a trabalhar. A outra foi
amputada em Janeiro passado e, a partir dai, a
minha vida mudou por completo”, narrou.
Entretanto, Chirindza aconselha os trabalhadores a
levarem a sério o assunto de contribuições no INSS.
Ele é um exemplo de quem vive na base da pensão
de invalidez permenente, mas nunca imaginou que
fosse esse o seu infrutúnio.

Banca & Seguros

Maria Chissano é uma pensionista que enfrentava
muitas dificuldades para se deslocar, mas com recepcão de uma Cadeira de Rodas, a situação sera
minimizada. “Era muito difícil para mim, quando
precisava de ir a um lugar, dependia de alguém
para deslocar ao sanitário. Agradeço ao Instituto
pelo apoio”, contou.
O pensionista Bento Chirindza, de 62 anos de idade,
que passou à reforma em 2005, contou que enfrentou problemas quando contraiu uma doença que
o impossibilitou a locomover-se com as próprias
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P

PENSIONISTAS CLAMAM
PELO AUMENTO
do agregado familiar.
“Nesta última situação, quando o trabalhador
perde a vida, a família entra em desespero, e às
vezes isso só acontece quando os familiares não
têm conhecimento de que o finado descontava
para o INSS”, constatou pensionista Roface, exortando os trabalhadores a partilhar a informação
com a família.
Pelo mesmo diapasão, José Jorge, de 65 anos, que
começou a trabalhar desde 1980 e passou a pensionista em 2018, conta estar a enfrentar muitas
dificuldades. “Tenho muitas dificuldades, visto
que tenho uma pensão que nem corresponde
a metade do salario que auferia como trabalhador. Tenho filhos e netos, que ainda precisam
da minha ajuda financeira”, sublinhou.
Não obstante o facto, para o pensionista Jorge, o
INSS está melhorar comparativamente aos anos
passados, e acredita que nos próximos anos poderá registar muita melhoria.
Salvador Mandlate, pensionista de 74 anos de idade, que não apresenta nenhuma queixa quanto
ao funcionamento do INSS, pois em data estabelecida cai na sua conta bancária o valor da pensão
de velhice. Neste momento, os dados disponíveis
indicam que o INSS conta com 130.000 contribuintes (empresas), mas destes, apenas, 52.000 canalizam os descontos dos respectivos trabalhadores
com regularidade. Perto de 1,5 milhão de beneficiários (trabalhadores estão inscritos no sistema),
apenas, 450.000 são activos. E, do total de 55.000
trabalhadores por conta própria inscritos no INSS,
só perto de 5.000 são activos.

Banca & Seguros

or ocasião do 1ª de Maio, Dia Internacional
dos Trabalhadores, a revista B & Seguros
entrevistou alguns pensionistas do Sistema Nacional da Segurança Social para
medir o seu pulsar sobre o usufruto dos descontos que efectuaram ao longo de dezenas de anos
trabalho. Para o esclarecimento do público, o sistema de segurança social obrigatório gerido pelo
Instituto Nacional de Segurança Social (INSS) visa
garantir pensão de velhice, pensão de invalidez,
subsídio por doença, por internamento e maternidade a todas trabalhadoras parturientes. O sistema também garante assistência aos familiares por
morte do trabalhador ou do próprio pensionista.
A pensionista Dina Malungane, de 69 anos de idade, enquanto trabalhadora da Tipografia Arte e Letras, desde 1981, descontava para o INSS e passou
à pensionista em 2007 aos 55 anos. A pensionista
diz estar a receber um valor muito pouco em relação ao salário que auferia na empresa. Lamenta o
facto de o instituto não ter aumentado a pensão,
neste ano, como o fazia nos anos anteriores.
Por seu turno, Generosa Roface, pensionista de 67
anos, contou que trabalhou em muitas empresas
desde 1975, mas reformou quando trabalhava empresa Moçambique Terra-Mar. “Sou pensionista
há sensivelmente 9 anos, o valor que recebo não
muda muita coisa, ou melhor, não dá para sobreviver. Olho como uma simples ajuda”, lamenta. Todavia, a pensionista Generosa admite ter alguma
vantagem em relação às pessoas que não foram
inscritas no INSS e estão, neste momento, a passar
por diversas dificuldades e há famílias que estão
numa situação deplorável até de falta de habitação, porque para sobreviver dependiam do chefe
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Dina Malungane

José Jorge

A

Confederação das Associações Económicas de Moçambique (CTA) explica que
o aumento de salários, adiado pelo segundo ano consecutivo, só irá acontecer
depois de uma avaliação positiva da taxa de crescimento económico e a instabilidade da inflação,
e dependerá ainda de outros factores, que têm
sido objecto de análise no diálogo com o Governo, empregadores e sindicatos, entre os quais as
exportações e o custo da matéria-prima. Segundo
avançou o responsável do Pelouro da Política Laboral e Segurança Social na CTA, Paulino Cossa, por
ocasião do 1º Maio, Dia Internacional dos Trabalhadores, a fórmula matemática na qual se enquadra
estes elementos é que vai determinar se há ou não
condições para o aumento de salários.

“Que fique aqui bem claro que, neste momento, o principal
foco do sector empresarial e os trabalhadores é manter os postos de trabalho, ou seja, fazer sobreviver as empresas para que
continuem a trabalhar”.

Para Paulino Cossa, o primeiro desafio para a sobrevivência das empresas é a boa gestão, que passa
por identificar alternativas para que elas trabalhem
normalmente, e cada vez procurarem as melhores
formas de colocar seus produtos no mercado. A hotelaria e a restauração podem inovar a maneira da
entrega, por exemplo. É óbvio que em alguns sectores não será possível contornar a situação, como
é no caso dos Transportes em que se impõe o limite
do número de passageiros, o que quer dizer que
há pouca margem de manobra para se garantir o
negócio.
SITUAÇÃO DE AFUNGI É PASSAGEIRA
Paulino Cossa manifesta a expectativa da CTA de
que a decisão da Total de suspender actividades
de exploração de gás natural, em Afungi, na província de Cabo Delgado, é passageira e a vida dos

INSS É SUSTENTÁVEL
No capítulo de análise
ao Instituto Nacional de
Segurança Social, Paulino Cossa afirma que, no
entender da CTA aquela instituição pública é
sustentável, baseando-se nos dados of iciais.
Sob ponto de vista administrativo, acautela
que algo pode mudar
se, eventualmente, alguém deixar de seguir
o que se deve fazer, e
no caso de investimento, seria não investir
adequadamente. “Por
exemplo, temos vindo a
dizer que não é dinâmi-

co que o INSS continue
a apostar no investimento do ramo imobiliário, porque multiplica os valores. Quanto a
nós a sustentabilidade
do sistema não pode
ser vista em função dos
descontos que são canalizados, mas sim de
investimento com valores disponíveis”, anotou.
Quanto às empresas
que furtam à canalização dos descontos dos
trabalhadores ao INSS,
Paulino Cossa aconselha os lesados a concorrerem ao fórum próprio
com vista a garantir-se
o direito de justiça laboral em causa. Contudo,
são justificáveis os casos
em que a pandemia ditou o encerramento de
empresas, obrigando
também a cessão dos
descontos, mas tendo
havido descontado deve-se canalizar o dinheiro.
INJECÇÃO MONETÁRIA
NÃO SUPRIU O DÉFICE
A uma questão se os
24 milhões de dólares
que o Governo disponibilizou para apoiar o
sector empresarial no
âmbito da pandemia da
Covid-19 terão surtido
efeito, o responsável do
Pelouro da Politica Laboral e Segurança Social
af irma que apesar de
estar disponível, muitas
empresas, as pequenas
e médias, podem não se
ter beneficiado por estarem em altura de satisfazer os requisitos exigidos.“Essa contribuição
esteve muita aquém das
necessidades reais do
empresariado, porque a
dinâmica da economia
em si reduziu bastante
devido aos condicionalismos no mercado.
Voltando ao exemplo
dos transportes cujo
condicionalismo é a limitação do número de
passageiros”.
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CTA EXPLICA ADIAMENTO
DO AUMENTO DE SALÁRIOS

trabalhadores moçambicanos irá continuar,
porque não se resume
apenas naquele projecto, pois há outros trabalhos que estão a acontecer noutros pontos do
país. “Neste momento
de crise gerado pela
pandemia da Covid-19
e ataques armados,
o mais importante é
fazer uma boa gestão
dos poucos recursos
disponíveis”, aconselha, realçando que a CTA
congratula os trabalhadores moçambicanos
pelo seu grande contributo social de manter-se vivo e saudável, e
continuar a usar todos
meios disponíveis para a
protecção de maneiras
que quando a situação
baixar, todos possam
estar em condições de
retomar normalmente a
vida. Porém, a CTA mostra-se muito preocupada pela perda de 90 mil
postos de trabalho, uma
situação que veio agravar-se pela suspensão
de actividades da Total.
O número poderá vir a
aumentar porque a algumas empresas que
forneciam bens e serviços àquela petrolífera
francesa também ficaram paralisadas.

Moisés Siuta
Investigador do IESE

SISTEMA DE SEGURANÇA SOCIAL
ESTÁ NO BOM CAMINHO

Banca & Seguros

O

investigador do Instituto de Estudos
Económicos (IESE), Moisés Siuta, afirma
que, por enquanto, o Sistema Nacional de
Segurança Social funciona muito bem,
apesar de os casos de desvios de fundos que têm
sido reportados pela imprensa e julgados pelos tribunais, estar a constituir uma gota negativa no
funcionamento do próprio sistema.
“ O roubo do dinheiro é uma gota negativa no
funcionamento do sistema nacional de segurança social porque coloca medo nas camadas
que trabalham e depositam as suas poupanças,
quer no Instituto Nacional de Segurança Social
(INSS), quer noutras instituições públicas. E, no
caso concreto do INSS, os desvios de fundos
representam um risco económico que é de os
trabalhadores virem a perder emprego antes de
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atingir a idade de reforma e lhes faltar dinheiro
para prosseguirem com as suas contribuições”,
alertou o investigador Moisés Siuta.
Portanto, a sustentabilidade do INSS depende de
quem trabalha hoje, pagando para os benefícios da
velhice, invalidez, subsídios de morte, internamento,
maternidade, entre outros. E, se os que trabalham e
descontam para INSS perdem emprego, o sistema
vai ficar insustentável, ai está o risco económico.
O investigador do IESE olha para Moçambique, com
uma população jovem economicamente activa perto de 13 milhões, para dizer que não vê o risco de
que fique já velha para não conseguir pagar a pensão dos actuais dois milhões de idosos que o país
possui. Até porque os dados do INSS indicam que
no sistema está inscrito 1.5 milhão de beneficiários,
e só a metade destes pagam regularmente as suas

QUANTO ÀS EMPRESAS QUE FURTAM DESCONTOS
Por detrás de várias razões que levam as empresas
não canalizarem os descontos ao INSS, Moisés Siuta
afirma não tratar de casos de desonestidade generalizada, olhando, por exemplo, para os sectores de
actividades muito afectados pela pandemia, como
o turismo e o ramo da hotelaria, há que lamentar
a queda de facturação, facto que comprometeu
as empresas a honrarem com o compromisso das
contribuições no INSS.
INSCRIÇÃO POR CONTA PRÓPRIA
O pesquisador Moisés Siuta atenta ao sistema de
segurança social obrigatório, entende que o governo e o próprio INSS têm um grande desafio para
se garantir a inscrição de maior número de trabalhadores do sector informal no INSS. E, para atingir-se esse objectivo passa, necessariamente, por
consciencializá-los sobre a importância de estarem
segurados.
FALTA DE AUMENTO SALARIAL GERA INCERTEZAS
Indagado sobre o futuro que se espera com a suspensão da discussão do aumento de salários pela
comissão tripartida representada pelo Governo,
sindicatos e empregadores (CTA), Moisés Siuta
desenha um cenário de incertezas para a classe
trabalhadora, olhando, por um lado, os dados da
inflação e a reflexão sobre a actual abordagem do
Governo para responder a crise.
Para Siuta, a falta do diálogo da comissão tripartida
afasta a hipótese de os trabalhadores estarem em
condições de melhorar os seus salários já de per si
baixos. E, a este facto agravam-se os conflitos armados, no centro do país, e actos terroristas em Cabo
Delagado, e novo coronavírus que não se vislumbra
o seu fim.
“Isso tudo, coloca o salário numa situação de
sempre estar em risco de perder o poder de compra, sobretudo para as categorias profissionais
que auferem salários muito baixos, em particular
nos sectores de comércio, agricultura e indústria”, prevê o investigador.

Segundo Siuta, o fardo recaiu mais ao trabalhador
privado, que gasta a maior parte do seu salário em
compra de bens alimentares, é caricato porque é
o sector privado é que dinamiza a economia. “Mas,
pelo que se vê, as políticas económicas do governo não têm sido favoráveis para o crescimento
do empresariado nacional, mas paga imposto
na compra de produtos e prestação de serviços
e ainda tem poucos benefícios em relação às
empresas estrangeiras”, constata o Investigador
do IESE.
Um aspecto notável é que desde a descoberta de
dívidas ocultas, o grosso da inflação é explicado
pelo aumento de preço de bens alimentares e já
vai ao dobro desde essa altura.
AMEAÇA PERMANENTE
Analisando ainda futuro do trabalhador moçambicano, o investigador vê o nível de desemprego a
aumentar, mesmo por parte das pessoas empregadas, que cada vez mais vão perdendo seus postos
de trabalho, e outras continuarem a trabalhar em
situações precárias.
“Também existe um risco para as pessoas que
não estão a trabalhar, que é de continuar a faltar-lhes oportunidade de emprego. Portanto, essa
situação leva-nos a concluir que não é para já que
a qualidade de vida dos trabalhadores melhore”,
prevê Moisés Siuta
POSSÍVEL SOLUÇÃO
Quanto à uma possível solução da situação agreste
à vida do ”ganha-pão”, o investigador recomenda o
Governo a melhorar as suas políticas para dar resposta ao sector privado, porque é o principal dinamizador da economia. Siuta apontou como mau
exemplo, facto de que no montante de 700 milhões
de dólares anunciados para fazer face aos efeitos
negativos da Covid-19 na economia, o governo ter
destinado apenas 24 milhões de dólares ao sector
empresarial.
“Ora, esse valor é muito pouco para estimular o
sector privado, atendendo e considerando que
a CTA anunciou que o prejuízo do impacto da
pandemia do novo coronavírus estava avaliado
em 500 milhões”, apontou.
DOIS RISCOS À ECONOMIA NACIONAL
Para o investigador, a falta do apoio ao sector privado mata a possibilidade de o governo sair das dívidas. Não ajudar a sobreviver quem paga a dívida
(sector privado) é como a cavar um pilar,pois há o
risco de a casa desabar.
O Segundo risco é sobre o mecanismo do mercado,
no qual se cria uma procura acima daquilo que o
mercado oferece, visto que o governo não produz
bens, mas o sector privado que os produz continua
a ser afectado pela subida do custo de vida.
O governo consegue mobilizar fundos, mas falha
por apoiar menos o empresariado nacional. “ É preciso apoiar o desenvolvimento do empresariado
nacional, porque este ‘e que cria emprego e até
salários melhores”, concluiu o investigar Siuta.
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contribuições.
Outrossim, Moisés Siuta anota a falta de capacidade
que o país tem para empregar esses 13 milhões de
pessoas para poderem custear àquelas que já não
são economicamente activas. Portanto, há muita
força de trabalho. Na análise do investigador, o
calcanhar de Aquiles é que “das pouco mais de
100 mil empresas inscritas no INSS, só menos da
metade consegue canalizar os descontos dos respectivos trabalhadores ao instituto. Isso já é um
alerta sobre o risco económico”, advertiu Siuta.
Do momento, o facto justifica-se como impacto do
novo coronavírus que levou ao encerramento de
três mil empresas, e arrastasse muitos trabalhadores inscritos no INSS, e não só, para o desemprego
antes de completar o número de descontos exigidos por lei para que possam a beneficiar de pensão.
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O QUE É UM CONTRATO DE SEGURO? RISCO QUE SE PRETENDE SEGURAR?
É um acordo pelo qual a seguradora ou micro-seguradora se obriga, em contrapartida do
pagamento de um prémio e para o caso de se
produzir o evento cuja vericação é objecto de
cobertura, a indemnizar, nos termos e dentro dos
limites convencionados, o dano produzido ao
segurado ou a satisfazer um capital, uma renda
ou outras prestações nele previstas.

Sim. Pode-se expressar a vontade de celebrar
um contrato de seguro e informar à seguradora
do risco que se pretende segurar através de um
documento escrito que se denomina
“proposta de seguro”. É o primeiro passo para se
celebrar um contrato de seguro.

Não. Os seguros podem ser obrigatórios quando
a respectiva obrigação é exigida por Lei ou facultativos quando é opção do tomador do seguro
celebrá-lo ou não.

segurador pode, se julgar necessário,solicitar ao
proponente o envio de novos elementos e prestação de informações adicionais no prazo que
lhe fixar mas não inferior a dez dias. A proposta
considera-se aceite e o contrato celebrado nos
termos propostos, se a seguradora nada disser
no prazo de quinze dias a contar da data da recepção da proposta, ou se for o caso, dos elementos das informações adicionais.

DEPOIS DE A SEGURADORA RECEBER
A” PROPOSTA DE SEGURO” SIGNIFICA
TODOS OS SEGUROS SÃO OBRIGATÓ- QUE ACEITOU A PROPOSTA?
RIOS?
Recebida a proposta do tomador de seguro, o

COMO SÃO CLASSIFICADOS OS SEGUROS?

O seguro, atendendo a natureza do risco coberto,
é classificado num dos seguintes tipos:
a) seguro de danos - aquele em que o sinistro
decorre da verificação de um dano patrimonial,
sendo indemnizado nos termos e nos limites
acordados no contrato de seguro; e
b) seguro de pessoas - aquele em que o risco
é associado a vida humana, sendo o sinistro derivado de acidentes pessoais, de doença ou de
morte da pessoa segura, pagando a seguradora
as prestações convencionadas ou indemnizatórias contratualmente estipuladas.

COMO SE APRESENTA O DOCUMENTO
DENOMINADO “PROPOSTA DE SEGURO”?
O modelo da proposta normalmente é apresentado em impresso com questionário fornecido
pela seguradora e deve ser preenchido, pois faz
parte integrante da proposta do contrato de seguro.

Sim. O seguro individual respeita a uma pessoa,
podendo incluir o agregado familiar ou um conjunto de pessoas que vivam em economia comum ou, ainda, conjuntamente, a duas ou mais
pessoas.

E QUANTO AOS TRABALHADORES DE
UMA EMPRESA, TAMBÉM PODEM ESTAR PROTEGIDOS POR VIA DO SEGURO?

Sim. Para isso existe o seguro de grupo que cobre riscos de um conjunto de pessoas ligadas
entre si e ao tomador do seguro por um vínculo
ou interesse comum, que não
seja o de segurar.

PODE-SE PROPOR AO SEGURADOR O

deve conter todos os elementos necessários para
uma correcta apreciação do risco a segurar e que
possam infuenciar as condições contratuais ou
na própria existência do contrato, ainda que os
mesmos não lhes sejam directamente pedidas
no questionário.
Cabe ao tomador do seguro ou ao segurado,
antes da celebração do contrato, declarar com
exactidão todas as circunstâncias que conheça
e razoavelmente deva ter por signifcativas para
a apreciação do risco pela seguradora. Durante
a vigência do contrato de seguro, todas as alterações do risco devem ser comunicadas ao segurador, (por exemplo no seguro obrigatório de
responsabilidade civil automóvel, a alteração da
residência ou do condutor habitual do veículo).
Fonte: ISSM
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COMO SE DEVE PREENCHER “A PROUMA FAMÍLIA PODE ESTAR PROTEGI- POSTA DE SEGURO”?
DA DE RISCOS FUTUROS ATRAVÉS DO
SEGURO?
A proposta formulada pelo tomador do seguro

EMOSE EM PRIVATIZAÇÃO PARA FINANCIAR ORÇAMENTO DO ESTADO
E EMPRESAS DESCAPITALIZADAS
Criada há 44 anos, a maior empresa de seguros de Moçambique prepara uma reestruturação em
que passará à gestão de privados, uma ideia que não é bem-vista por todos, mas que pode garantir
a consolidação da sua sustentabilidade.
Textos: Luís Gouveia
Fotos: Sérgio Manjate
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O

Governo já anunciou o interesse na reestruturação da Empresa Moçambicana de
Seguros (EMOSE), uma agenda que está
dentro de um plano mais amplo, que é
o de reformar o sector empresarial do Estado, há
muito criticado pela insustentabilidade e pela má
gestão, acabando por constituir um fardo adicional
para o sector estatal.
De acordo com o Administrador Executivo do Instituto de Gestão das Participações do Estado (IGEPE),
Raimundo Matule, dos 70% das acções do Estado,
uma pequena parte será vendida através da Bolsa
de Valores de Moçambique (BVM) aos pequenos investidores. Ou seja, os 70% serão repartidos em três:
uma fatia maior que será vendida a “um parceiro
estratégico”; uma parte que ficará com o Estado;
e, uma terceira parte – a mais pequena – que é a
que será vendida aos pequenos investidores, que
se vão juntar a outros 10% que já são propriedade
de mais de 1 100 moçambicanos. A operação será
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publicada em breve para que os investidores tomem conhecimento e possam avançar.
Raimundo Matule explicou à B&S que os dividendos
destas operações servirão para agregar recursos ao
financiamento do Orçamento do Estado, por um
lado, e para o financiamento das próprias empresas, por outro. Por isso, lembrou que “ao mesmo
tempo que temos empresas que produzem dividendos, temos empresas problemáticas”.
O Administrador Executivo do IGEPE dá o exemplo dos 9 mil milhões de meticais em receitas de
dividendos gerados pelas empresas participadas
pelo Estado, em 2019, e que acabaram por apoiar
a Linhas Aéreas de Moçambique (LAM) que viu as
suas receitas a baixarem, drasticamente, com a restrição do movimento de pessoas e bens imposta
pela Covid-19. “Baixaram (as receitas) em 75% e
se não fossem os apoios do Estado a LAM teria
fechado”, explica o responsável.
Note-se, entretanto, que a principal motivação para

conflitos de interesse”.
PORQUÊ O SECTOR PRIVADO CONTESTA?
Embora o IGEPE fundamente a intenção de privatizar a EMOSE com a necessidade de melhorar a
sua sustentabilidade nos vários níveis, incluindo os
aspectos de gestão, o sector privado entende não
ser altura certa para avançar.
O Centro para a Democracia e Desenvolvimento
(CDD), que nas suas intervenções advoga a transparência e contesta o desempenho e postura dos
gestores das empresas públicos e refere que “numa
altura em que as multinacionais que operam no
País, sobretudo as que estão a explorar o gás em,
Cabo Delgado, vão precisar de serviços de seguro,
esta era a oportunidade de a EMOSE crescer e tornar-se numa das maiores empresas internacionais”,
pelo que é errada a decisão de vender a empresa.
Através do seu director, Adriano Nuvunga, o CDD
entende que deve haver sinais de falta de transparência no processo. “A empresa através da qual
se está a preparar esta venda está ligada a um
governante. Então, esta decisão sofre de vício
de conflito de interesse e não deve prosseguir.
Não somente por questões legais, mas porque a
empresa está a ser gerida por uma pessoa competente. Caso não seja competente que se coloque um jovem moçambicano para rentabilizá-la”,
sugeriu Adriano Nuvunga.
BVM ENCORAJA A VENDA DA EMOSE
Protestos à parte, tudo indica que a EMOSE vai ser
privatizada. E a Bolsa de Valores de Moçambique
(BVM), instituição que vai conduzir o processo de
privatização garante, conforme disse o respectivo
Administrador Executivo, Alcino Michque, que a
empresa é apetecível aos investidores. O sucesso
de uma operação de venda de uma empresa assenta nos balanços que devem ser convincentes
quanto à lucratividade, pois isso assegura que os
investidores estão a realizar um investimento que
garante retornos. A BVM recorre á sua experiência
em operações similares realizadas anteriormente
para aferir que a operação da EMOSE será bem-sucedida.
Em Moçambique, a crise da pandemia do Covid-19,
associada aos ataques na zona Centro do País e
acções terroristas, em Cabo Delegado, chega num
momento particularmente débil da nossa economia, uma vez que, o país tentava ainda reerguer-se de grandes choques, que incluem os efeitos
devastadores de dois ciclones (IDAI e Kenneth) e
o congelamento do apoio dos parceiros internacionais de cooperação ao Orçamento do Estado.
“Apesar da actual conjuntura económica adversa,
onde os principais indicadores macroeconómicos
refrearam, a BVM continua sendo uma fonte robusta e credível de financiamento à economia e
está a jogar um papel importante neste momento
de crise, funcionando como instrumento de financiamento ao Estado (através da emissão de Obrigações do Tesouro), e para as empresas através de
abertura de capital (venda de acções via mercado
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vender a EMOSE e toda a intervenção que está a ser
preparada, ao nível das empresas participadas pelo
Estado, não é financeira. É parte de uma necessidade de um posicionamento estratégico e económico
do Estado. “Na economia de mercado prevalece
a predominância do investimento privado e não
o Estado a fazê-lo directamente. É uma questão
da filosofia económica que nós abraçamos”, explicou Matule.Há também, por trás desta iniciativa,
razões ligadas à mitigação do risco fiscal. Ou seja, o
Estado começa a tomar medidas para evitar que o
endividamento das empresas insustentáveis acabe
por criar um fardo de dívida adicional sobre si, como
aconteceu com os Aeroportos de Moçambique no
processo de construção do aeroporto de Nacala,
financiado pelo BNDES do Brasil. Por enquanto o
IGEPE não sabe dizer se o Estado acabará por ficar
com menos de metade das acções da EMOSE ou
não. A dúvida persiste, pois esse aspecto depende
muito das propostas que o consultor contratado,
para conduzir o processo, irá colocar em cima da
mesa para uma posterior apreciação por parte do
Governo.
“Mas posso lhe assegurar que o Estado não ficará com menos de 10% (que é até agora a parte minoritária)”, garante Matule, para quem “os
valores da nossa participação é que vão ditar qual
é a percentagem razoável para o Estado deixar de
ser um accionista de referência na EMOSE, medida
que também poderá ajudar a resolver eventuais

dois últimos exercícios económicos (2018 e 2019), os
resultados líquidos das duas empresas (EMOSE e
Arko Seguros) foram positivos, com registo de distribuição de dividendos em 2019 por parte da EMOSE.
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RECEITAS CRESCEM APESAR DA CRISE
Mesmo a confirmar a confiança transmitida pela
BVM, dados mais recentes indicam que as receitas da EMOSE) registaram um crescimento de
22% desde 2020 até esta parte. E, de acordo com o
Presidente do Conselho de Administração da empresa, Joaquim Langa, os resultados deveram-se
ao aumento da procura por serviços de seguro.“Como sabemos, os seguros dependem muito do
ambiente económico que, agora, estão a ser afectados pela pandemia da Covid-19, mas, felizmente,
a nossa situação financeira continua positiva”, disse
Joaquim Langa.

bolsista) e emissão de dívida (Obrigações corporativas e papel comercial)”, constatou o Administrador executivo, acabando por argumentar que a sua
representatividade é factor fundamental para que
os investidores adiram à Oferta Pública de Venda
(OPV) da EMOSE.
Na ocasião, Alcino Michaque vincou o sucesso da
venda de acções da EMOSE, através do mercado
bolsista, partilhando alguns indicadores de desempenho da BVM, que mostram que, apesar da crise,
a instituição continuou resiliente tendo admitido a
cotação 7 títulos no segmento accionista, nos últimos quatro anos.
Michaque prosseguiu com os argumentos, dizendo que, actualmente, a capitalização bolsista é de
117.000 mil milhões de meticais, estão admitidos
para negociação 61 títulos dos quais 37 OT’s e Fundos Públicos, 12 Obrigações Corporativas, 2 títulos
de Papel Comercial e 10 Acções. Na CVM, que é um
serviço da BVM, estão registados 188 títulos e 23.357
titulares.
A seguir, Michaque recordou que a EMOSE está
cotada desde 2012, numa operação global de
15.700.000 de Acções Ordinárias, nominativas e escriturais, representativas de 10% do capital social,
cuja admissão foi através de uma OPV coordenada
pelo Banco Comercial e de Investimentos (BCI).
Segundo dados tornados público, pelo Instituto
de Supervisão de Seguros de Moçambique (ISSM),
existem em Moçambique 21 empresas de seguros
a exercer a actividade em Moçambique nos ramos
(Vida e Não vida), das quais duas estão cotadas no
Mercado de Cotações Oficiais (COM) da BVM (EMOSE e Arko Seguros).De acordo com as Demonstrações Financeiras publicadas no Site da BVM dos

26

UMA REESTRUTURAÇÃO MAIS ABRANGENTE
Como nos referimos anteriormente, a EMOSE é
parte de um grupo de empresas públicas que em
breve merecerão uma intervenção estrutural.
Em finais de Abril passado, o Governo anunciou a
contratação de uma consultora que está a estudar
o modelo que deve seguir a reestruturação das empresas públicas, que, segundo analistas, representam um fardo bastante pesado para o Estado, com
uma dívida acumulada de cerca de 500 milhões
de dólares.
Numa primeira fase, a consultoria, cujos resultados
deverão ser conhecidos até ao fim do presente ano,
vai abranger quatro empresas que, na óptica do
Instituto de Gestão das Participações do Estado
(IGEPE), deixaram de ser estratégicas.
Refira-se que a dívida de 500 milhões de dólares
de todas as empresas públicas e participadas pelo
Estado é, fundamentalmente, com a banca comercial e fornecedores de bens e serviços, sendo que
companhias como as LAM, Electricidade de Moçambique e Petróleos de Moçambique já atingiram
um nível insustentável de endividamento.
“Eu sou da opinião de que o Governo devia pensar
num outro modelo de gestão da companhia Linhas
Aéreas de Moçambique (LAM), para que o Estado
deixe de suportá-la", afirmou o economista Lucas
Ubisse.Para o economista António Francisco, “as
empresas públicas devem trazer benefícios para o
Estado e contribuir para receitas, a qualidade dos
serviços e para forçar as outras empresas a tornarem-se concorrentes", o que não está a acontecer.
Para este economista, cabe ao Estado conceber
o papel das empresas públicas, clarificando a forma como as mesmas se devem tornar eficientes,
sobretudo para deixarem de trazer mais encargos
para o Estado.
Entretanto, o jurista Armando Nenane entende que
"a corrupção, nas empresas públicas, é um fenómeno generalizado, e um facto que as pessoas que
dirigem essas empresas não são recrutadas por via
da competência técnica, mas por via da cooptação
e da confiança política, isso configura nepotismo
na gestão".

P

or simples observação das nossas estradas, constatámos que há um aumento do
parque automóvel em Moçambique, com
impacto directo no índice de sinistralidade,
sem desenvolvimento do sistema de protecção dos
lesados.
O instituto de responsabilidade civil não satisfaz de
forma integral o fim de reparação de danos, devido,
em parte, às dificuldades em fazer incidir sobre o indivíduo a responsabilidade de suportação de danos.
Por seu turno, o regime do seguro automóvel, como
factor de reforço do sistema de protecção dos lesados, vítimas de acidentes de viação, também se
mostra insuficiente, em face dos limites legais e
contratuais.
Não subsistem dúvidas que o seguro automóvel,
que é obrigatório pelo menos no risco de responsabilidade civil, é um importante instrumento para
protecção dos lesados, vítimas de acidentes de
viação, pois garante a distribuição do risco, reduzindo a grande desproporção entre o dano sofrido
pelo lesado e a capacidade indemnizatória do civilmente responsável.
No entanto, o seguro automóvel não assegura
a protecção de várias situações de reparação de
danos.
As seguradoras não são obrigadas a reparar todos

os danos decorrentes de acidentes de viação, porquanto, a sua prestação se efectua de acordo com
os termos e condições acordados com o tomador
do seguro, e uma das limitações óbvias tem a ver
com o máximo de capital seguro fixado na apólice,
que é o instrumento que materializa o contrato de
seguro.
E porque é que o sistema de responsabilidade civil
e o de seguro automóvel se mostram insuficientes
para protecção dos lesados?
Para a reparação de danos decorrentes de acidentes de viação, conforme acima dissemos, vigora ainda no nosso ordenamento jurídico o sistema
de justiça individual, reforçado pelo mecanismo de
seguros, soluções que ainda se mostram insuficientes para responder ao grave problema dos lesados.
Isto é um facto.
Os mecanismos de prevenção individual não se
mostram adequados para protecção dos lesados,
porque a garantia das obrigações é o património do
devedor e muitas vezes não há património para reparação dos danos causados a terceiros; e o regime
de seguro obrigatório automóvel, a despeito de se
apresentar como uma medida de alcance social
inquestionável, tem as fragilidades já mencionadas
e que estão condicionadas aos termos e condições
acordados entre as partes, designadamente, riscos
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cobertos e limites de capitais.
Em face desta crise do sistema de protecção dos
lesados há toda uma necessidade de se pensar e
alargar os mecanismos colectivos de protecção das
vítimas de acidentes de viação.
Que soluções para esta crise?
Pensamos, enquanto medida de reforço e aperfeiçoamento do sistema de responsabilidade civil
decorrente de acidentes de viação, na criação dum
fundo de garantia automóvel que deverá cobrir
danos em relação a acidentes em que, por exemplo,
o responsável, sendo conhecido, não seja portador
de seguro válido e eficaz.
São várias as situações de desprotecção dos lesados
para as quais urge encontrar uma resposta, para
evitar a negação de bens jurídicos fundamentais,
como a vida, integridade física e a propriedade.
Um fundo de garantia automóvel apresenta-se
como instrumento de reforço do sistema de protecção dos lesados, vítimas de acidentes de viação.
E como deve funcionar este fundo de garantia?
O fundo de garantia automóvel deverá funcionar
como um instrumento de transferência da justiça
individual para a justiça colectiva.
Há necessidade de indicarmos algumas regras de
fundo, que podem integrar as condições de funcionamento do fundo de garantia automóvel, consti-
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tuindo um ponto de partida para o regime jurídico
desta figura.
No nosso ponto de vista, numa primeira fase, o
fundo de garantia automóvel deve garantir até ao
valor do capital mínimo do seguro obrigatório de
responsabilidade civil automóvel, a satisfação das
indemnizações pelas seguintes situações:
Danos corporais, quando o responsável seja deconhecido ou não beneficie de seguro válido e eficaz,
ou for declarada a insolvência da seguradora.
Danos materiais, quando o responsável, sendo conhecido, não beneficie de seguro válido e eficaz;
Danos materiais, quando, sendo o responsável desconhecido, tenha o veículo causador do acidente
sido abandonado no local do acidente, não beneficiando de seguro válido e eficaz, e a autoridade
policial haja lavrado o respectivo auto de notícia,
confirmando a presença do veículo no local do acidente.
Dada a extensão e profundidade desta figura, prometemos trazer nas próximas edições elementos
relevantes para o que pensamos deva ser o regime
jurídico do fundo de garantia automóvel, com incidência para o âmbito geográfico, gestão financeira e receitas.É tempo de pensarmos em novos
paradigmas de responsabilidade civil, uma vez que
o nosso sistema já se mostra obsoleto.

Sadia Gune,
Advogada estagiária
E-mail. Sadiagune@hotmail.com

A

ssiste-se actualmente a uma revolução
tecnológica reflectida, nomeadamente,
na automação de tarefas, com as tecnologias de informação e comunicação tendo uma acentuada intervenção em quase todos os
sectores de actividade.
Na área financeira em geral e no sector bancário
em especial, a chamada FinTech (Tecnologia Financeira) confirma a premissa bastando, por exemplo,
considerar a popularização dos instrumentos de
pagamento electrónico, geralmente incluídos no
conceito de homebanking, compreendendo os
dispositivos ou o conjunto de procedimentos ou
registos electrónicos acordados entre uma instituição de crédito, uma sociedade financeira ou um
prestador de serviços de pagamento e um utiliza-

dor, habilitando este último a emitir uma ordem de
pagamento, podendo ser cartão bancário, transferência electrónica de fundos ou moeda electrónica
(assunto objecto desta coluna).
As vantagens do uso desses instrumentos reportam-se nomeadamente à praticidade que lhes é
característica, decorrente do facto de serem plataformas facilmente manuseáveis e localizáveis, quer
seja um Caixa Automático (Automated Teller Machine/ATM), um Terminal de Pagamento Automático (Point of Sale/POS), quer seja um dispositivo
móvel – um telemóvel, um tablet ou mesmo um
computador conectado à rede mundial de computadores, a Internet.
No contexto pandémico actual, estes meios de pagamento têm, inclusive, desempenhado um papel
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extremamente importante através dos produtos e
serviços de pagamento electrónico: i) através da
possibilidade de se efectuar transferências digitais
de fundos, que são vantajosas, pela redução do
nível de circulação do dinheiro em mão; ii) através
da possibilidade de se consultar o saldo bancário
e o extracto da conta; bem como de iii) executar
débitos, reduzindo as deslocações às instalações
do banco.
No entanto, havendo algum problema no uso
destes instrumentos, várias questões se colocam,
designadamente, no que diz respeito à matéria de
responsabilidade civil.
Pense-se em eventos como a clonagem de
cartões, o acesso f raudulento a credenciais e
senhas de acesso com a consequente realização
de transacções não autorizadas e em prejuízo do
titular dos fundos. Coloca-se a questão de saber
quem responde por esses danos.
Convém, antes de mais, ter presente que a instituição de crédito, a sociedade financeira ou o
serviço de pagamento electrónico é certamente
responsável pelos actos que pratica, conforme preceitua o quadro legal aplicável, nomeadamente,
a Lei das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, com o n.º 20/2020, de 31 de Dezembro,
a Legislação do Sistema Nacional de Pagamentos
(Lei n.º 2/2008, de 27 de Fevereiro e os respectivos Regulamentos, especialmente o Aviso n.º 2/
GBM/2014 do 31 de Dezembro, que aprova o Regulamento sobre Procedimentos de Disponibilização
de Produtos e Serviços de Pagamento Electrónico
e, ainda, a Lei numero 3/2017 de 09 de Janeiro (Lei
das Transacções Electrónicas) sem que tal signifique que essas entidades respondam por todo
e qualquer dano que resulte ao utilizador do instrumento de pagamento.
Naturalmente, as normas jurídicas aplicáveis
impõem sobre os prestadores uma série de deveres.
Desde logo, há uma obrigação de disseminar as
condições gerais de utilização do instrumento, o
que cabe no dever geral de informar ao cliente
bancário sobre os termos e condições aplicáveis,
daí a necessidade de os prestadores do serviço de
pagamento electrónico disseminarem, tanto quanto possível, as condições gerais, sobretudo as relativas às taxas existentes e, bem assim, aos cuidados
e cautelas que o utilizador deve observar no uso
desses instrumentos.
O quadro legal confere, portanto, protecção ao utilizador ao intensificar os deveres de informação do
prestador e determinando não apenas responsabilidade civil mas também a possibilidade de aplicação
de sanções em caso de violação. Seguidamente,
haverá que notar que a relação entre o prestador e
o utilizador do instrumento é de natureza contratual pelo que verificando-se os pressupostos gerais
(violação de algum dos deveres contratuais e a
ocorrência de algum dano na esfera do utilizador,
causado por essa violação) o prestador pode ter de
responder pelo dano se não conseguir provar que
o incumprimento não se deveu a culpa sua.
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Contudo, mais interessante tem sido a discussão à
volta da ideia da possibilidade de responsabilização
do prestador independentemente de culpa. Entende-se que a actividade do prestador de serviços
de pagamento electrónico é essencialmente de
risco mas que gera vantagens ao prestador do
serviço. Sendo assim, é justo que este não só colha os benefícios da actividade, como também assuma o risco das falhas e os erros decorrentes do
deficiente funcionamento do sistema, que impossibilitem total ou parcialmente os utilizadores de
transaccionar as suas contas ou por outros motivos
gerem danos para o utilizador.
Assim, da revista do regime e de algumas decisões
dos tribunais sobre o tema, podemos traçar as seguintes notas práticas:
Ao prestador dos serviços de pagamento electrónico impõem-se, na relação contratual com o
utilizador, nomeadamente os deveres i) de manter
os mais elevados padrões de segurança no âmbito do sistema de pagamento; ii) de informação ao
utilizador sobre as mais correctas práticas de utilização, de modo a evitar os riscos próprios dessa
utilização; iii) de actuação imediata e com máxima
diligência, nomeadamente bloqueando o acesso,
logo que lhe seja reportada uma situação de utilização indevida do instrumento.
Quando danos resultem ao utilizador, da violação
destes deveres, responderá o prestador, sendo sobre ele que cabe a prova de que agiu sem culpa;
Entretanto, em virtude de o utilizador ser também
beneficiário do serviço, justifica-se que assuma, igualmente, alguns riscos sendo que sobre ele pendem os deveres de: i) em geral utilizar com máxima
prudência o instrumento, respeitando estritamente
as recomendações e avisos que lhe tenham sido
dados pelo prestador de serviço, ii) manter absolutamente secretos e inacessíveis a terceiros as
senhas de acesso e códigos de operações que lhe
tenham sido atribuídos, iii) em caso de perda ou
extravio do cartão ou do dispositivo de acesso aos
dados bancários, comunicar imediatamente o facto
ao prestador.
O incumprimento de qualquer destes deveres levará, em tese, a que o próprio utilizador seja o único
sujeito a suportar o seu dano.
Nas situações frequentes da ocorrência de débitos
desconhecidos (caso em que, também, o titular da
conta tem a obrigação de comunicar prontamente
ao provedor do serviço, para que se desencadeie o
processo de investigação adequado para o esclarecimento do histórico e o contexto em que tiverem
sido realizadas tais transacções), comprovando-se
a ocorrência de uma subtracção ilícita por parte
de algum colaborador do prestador do serviço, a
instituição de crédito, a sociedade financeira ou
sociedade de pagamento electrónico em causa é
obrigada a ressarcir o utilizador, sem prejuízo de
haver lugar ao exercício do direito de regresso perante o colaborador, bem como à responsabilidade
criminal e disciplinar.

Patrocinado por:

Nacita Chirindza,
Advogada, Mestre em Direito,
Supervisora de legal e Compliance
na Índico Seguros.

NA LEI DAS INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO E SOCIEDADES FINANCEIRAS

A

globalização dos mercados financeiros,
a sua regulamentação e a resposta às
cíclicas crises financeiras e de gestão,
mormente a crise económica que teve
início em 2015 e conduziu à liquidação
de muitas instituições financeiras e a restruturação
de algumas, elevaram a novos graus de importância
o tópico da governação corporativa das instituições
financeiras e o seu papel na estabilização desta indústria. Mostrou-se necessário reforçar e consolidar
as normas relativas aos critérios que devem orientar
as instituições de crédito e sociedades financeiras
no processo de selecção e avaliação dos membros
dos seus órgãos de administração e fiscalização, e
dos titulares de funções essências, através da Lei n.º
20/2020, de 31 de Dezembro, que aprova a Lei das
Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras
(LICSF), até para evitar o risco operacional, através
da boa governação das instituições de Credito e
sociedades financeiras A adequação dos órgãos
de administração e fiscalização consiste na capacidade de assegurarem, em permanência, garantias
de gestão sã e prudente da instituição, tendo em
vista, de modo particular, a salvaguarda do sistema

financeiro e dos interesses dos respectivos clientes, depositantes, investidores e demais credores.
O controlo da adequação dos membros dos órgãos
sociais e de fiscalização cabe em primeiro lugar as
instituições visadas e depois ao Banco de Moçambique (BdM), no âmbito da sua função fiscalizadora.
Para o alcance deste fim, os membros dos órgãos
de administração e fiscalização devem cumprir
com os requisitos de idoneidade, qualificação profissional, independência e disponibilidade.
Pela sua importância e relevância, o critério da
idoneidade mereceu mais destaque por constituir
factor de recusa da autorização por parte do BdM.
Além do facto de não existir um conceito claro do
que seja a idoneidade, este critério mostra-se como
o de mais difícil alcance uma vez que a sua definição não se limita ao exercício da profissão, mas
também ao modo como a pessoa gere habitualmente os negócios, entendendo-se estes, pessoais,
o que pode conduzir a um considerável excesso na
aplicação deste preceito pois, os negócios de ordem
pessoal podem ser vários.
No entanto, com o objectivo de evitar a discricionariedade na aplicação deste conceito, o n.º 2 do arti-
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cia na matéria relativa a supervisão prudencial,
cabendo ao BdM efectuar uma supervisão prévia
(em sede de processo de registo especial) e uma
supervisão superveniente que se justifica pela ocorrência de factos supervenientes.
Cabe às instituições de crédito e sociedades financeiras comunicar ao BdM logo que tomem conhecimento de quaisquer factos supervenientes ao
registo especial que possam afectar os requisitos
de idoneidade, qualificação profissional, independência ou disponibilidade dos membros dos órgãos
sociais.
No âmbito da intervenção correctiva e administração provisória, o BdM pode suspender ou destituir
um ou mais membros do órgão da administração
quando seja evidente a falta de garantia da gestão
sã e prudente da instituição – vide n.º 2 do artigo 32,
artigo 116, artigo 121, artigo 122, artigo 134 e artigo
135 da LICSF – e nesta sequência, designar administradores provisórios.
Com a designação de administradores provisórios,
o BdM pode, igualmente, nomear uma comissão
de fiscalização.
Constitui contravenção especialmente grave, o
exercício de quaisquer cargos ou funções em instituição financeira, em violação de proibições legais
à revelia de oposição expressa do BdM (alínea d) do
artigo), estando esta sujeita a aplicação da pena de
multa equivalentes a vinte a quinhentos ou cem a
cinco mil salários mínimos do sector bancário, consoante seja aplicada a pessoa singular ou colectiva,
acrescida de outras sanções acessórias.
Por fim, com este regime se demonstra claramente que cumprir com os requisitos de adequação
constitui um imperativo legal para o exercício das
funções descritas na LICSF, o que poderia nos remeter a outra discussão sobre se isto constitui ou
não uma limitação ao direito fundamental de exercício livre da profissão, que por ora, não pode seguir
nestas linhas.
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go 28 da LICSF prescreve o seguinte: “A apreciação
da idoneidade é efetuada com base em critérios de
natureza objectiva, tomando por base informação
tanto quanto possível completa sobre as funções
passadas do interessado como profissional, as características mais salientes do seu comportamento
e o contexto em que as suas decisões foram tomadas.”
Ainda no oferecimento de subsídios para limitar a
aplicação deste preceito, a LICSF apresenta algumas circunstâncias atendíveis indiciadoras da falta
de idoneidade, no n.º 3 do seu artigo 28, aplicado
a contrario sensu.
Deve entender-se com este preceito que o mesmo não tem um carácter sancionatório na medida em que não visa penalizar quem violou deveres
legais (ou estatutários) no exercício de funções de
administração ou fiscalização de uma instituição
de crédito ou sociedade financeira, mas, na sua
essência, constitui um mecanismo de prevenção
de um conjunto de eventuais danos que podem
advir do mau exercício dessa função. É no essencial
um mecanismo de prevenção de possíveis danos
decorrentes da má gestão.
Embora a LICSF não seja clara quanto ao nível académico que deve ser possuído, para que se considere preenchido o requisito da qualificação profissional, relativamente aos restantes requisitos, o
da independência e da disponibilidade, a mesma
tentou na medida do possível aclará-los.
Quanto à sua importância, referimos que a inadequação dos membros da administração e fiscalização pode determinar a recusa ou revogação do
registo especial, em função do caso e do estágio
em que o processo de registo se encontre (n.º 7
do artigo 32 da LICSF), a suspensão provisória de
funções, nos termos do artigo 33 da LICSF, e a destituição dos membros dos órgãos de administração
(artigo 121 da LICSF).
Mais ainda, a adequação também tem relevân-
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A

teoria de portfólios, de Markowitz, por
sua vez, foi apresentada em The Journal
of Finance, em 1952, com o artigo “Portfolio Selection”; o artigo difundiu a noção
de que um investidor deve formar um portefólio
com base em seu retorno esperado (desejável) e
na variância dos retornos (indesejável), de modo
a maximizar o primeiro e minimizar o último, por
meio da diversificação de activos com reduzido
nível de covariância. Markowitz (1952), rejeitou a
ideia de que os investidores devem formar o seu
portefólio justificando-se, somente, no maior retorno esperado, pois, a adopção desse critério pode
implicar a possibilidade de que dois activos de retornos similares possam ser alocados na carteira
de investimentos sem que seja analisada a sua
contribuição para o risco. De forma complementar,
explicou que um portefólio com o máximo retorno
esperado não tem, necessariamente, o menor risco;
destacou, similarmente, que uma carteira diversificada, ingenuamente, sem analisar o relacionamento existente entre os activos (ações) e considerada,
somente, pela quantidade de activos, por isso não
mitiga, obrigatoriamente, os riscos. Para Markowitz
(1952), embora a diversificação permita reduzir o
risco dos portfólios, esse processo não resulta na
eliminação de toda a variância de um portefólio;
ou seja, a diversificação não acarreta a extinção
de todo o risco de uma carteira de investimento.
Pode-se dizer que Markowitz (1952) colaborou,
de forma implícita, para a compreensão dos conceitos de risco sistêmico (não-diversificável) e risco
não-sistêmico (diversificável) explorados, explícita e posteriormente, por Sharpe (1964). O modelo
de Markowitz (1952), portanto, foi importante, pois

permitiu a propagação do entendimento de que
a diversificação, por meio de activos com reduzido nível de relacionamento (covariância), consiste
em um importante processo para a mitigação da
variância da carteira em relação ao seu retorno esperado (risco).
Mais ainda, Markowitz (1952) explicou que a combinação de todos os activos com risco permite que,
de um conjunto de todos os portfólios possíveis,
seja factível identificar aqueles que possuem um
maior nível de retorno para um determinado grau
de risco; graças a essa explicação, a combinação foi
denominado de fronteira eficiente.
O teorema da separação de Tobin, foi instruída por
Tobin (1952); ele colaborou para a ampliação das
concepções apresentadas por Markowitz (1952).
Partindo da teoria keynesiana, Tobin (1952) argumentou que os investidores optam por situações
que se encontram entre um estado de total liquidez e um ponto em que há o investimento total
em activos de risco. Tobin (1952), defendeu que os
investidores possuem uma preferência por liquidez,
em decorrência de dois aspectos:
um relacionado à in-elasticidade dos indivíduos
quanto à taxa de juros esperada; e
outro relativo à incerteza sobre o futuro das taxas
de juros. Em outras palavras, pode se dizer que os
investidores são inclinados a evitar o risco de perda
da riqueza de seu capital em consequência das oscilações imprevisíveis dos preços dos activos (risco
de mercado). Além disso, Tobin (1952) desenvolveu
a percepção de que o investidor toma as suas decisões combinando um activo livre de risco com
o portefólio situado na fronteira eficiente, que resulta no teorema da separação, o qual afirma que
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as duas decisões de investimento realizadas pelos
indivíduos são independentes e separadas.
As conclusões de Tobin (1952) consistem na:
determinação do portfólio de activos de risco mais
eficiente;
E definição da proporção de recursos a ser alocados aos activos livres de risco e aos activos de risco.
Esse teorema da separação foi a maior contribuição
de Tobin ao estudo da função financeira (1952). Por
meio dele, o autor demonstrou que o portefólio
com activos de risco mais eficiente é independente das preferências individuais em relação ao risco
de modo que a diferenciação entre investidores,
com maior ou menor tolerância ao risco, seja a proporção de activos livres de risco que mantêm em
sua carteira (DIMSON & MUSSAVIAN, 1999).
A década de 1970 foi caracterizada pela recessão
econômica mundial, provocada pelo esgotamento
do modelo de crescimento adoptado no pós-guerra.
Diante da grave situação da economia norte-americana, houve o rompimento do Acordo de Bretton
Woods; o romper não impediu que a pressão inflacionária interna provocasse reflexos no âmbito
internacional. Para agravar, o cenário económico
mundial enfrentou a crise do petróleo em 1973 e
em 1979, com um expressivo aumento nas cotações
do barril do petróleo, pois os países-membros da
Organização dos Países Exportadores de Petróleo
(OPEP) reduziram o nível de sua produção.
Cabe destacar que, paralelamente a esses fatos, a
Bolsa de Nova York entrou em crise em 1974. A crise

ampliou, ainda, o ambiente de risco e de incertezas.
Diante desse panorama, houve a retomada dos
modelos quantitativos criados antes da década de
1970 por Markowitz, Tobin e Sharpe. O reavivamento do modelo quantitativo facilitou a praticidade
(principalmente no caso do CAPM) e melhorou o
desenvolvimento tecnológico (computacional), o
qual proporcionou o processamento de uma gama
extensa de dados económico-financeiros.
Em 1970, a teoria da eficiência dos mercados ganhou relevância com Eugene Fama, constituindo
uma das mais importantes contribuições à teoria
de finanças desenvolvidas nesse período. Ela explica que, em mercados eficientes, os preços dos activos financeiros refletem o conjunto de informações
relevantes e disponíveis:
■ a utilização dos conceitos de redes neurais e de
algoritmos genéticos;
■ autilização, cada vez maior, de modelos matemáticos.
E, para finalizar, é preciso salientar que a maioria
dos assuntos, considerados polémicos, necessitam
de estudos aprofundados; eis alguns casos:
■ Estrutura de capital;
■ Política de dividendos;
■ A influência da responsabilidade social no valor
da empresa;
■ Falência e reestruturação de empresas;
■ Finanças internacionais; e
■ Finanças comportamentais.
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YINGWE INSURANCE CORRETORES DE SEGUROS, SA
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8

SHIELD CORRETORES DE SEGUROS, LDA

9

VISÃO CORRETORES DE SEGUROS, LDA
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UNISEGUROS CORRETORES E CONSULTORES DE SEGUROS, LDA
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MRA MOZAMBIQUE CORRETORES DE SEGUROS, LDA
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SOUTH EAST BROKERS CORRETORA DE SEGUROS, LDA

13

SUREMOZ CORRETORES DE SEGUROS, LDA

14

MDS MOÇAMBIQUE - CORRETORES DE SEGUROS, LDA *
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MP INSURANCE CORRETORES DE SEGUROS, LDA

16

SAVE CORRETORES DE SEGUROS, LDA
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NÓS CORRETORES DE SEGUROS, LDA
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Vida e
Não Vida

Texto: Cremildo Bahule
Foto: Sérgio Manjate

M

aio é mês do trabalhador. O mês
que destila todas as frustrações e
utopias de quem labuta com mylove no coração. Mês das camisetas,
dos manjares e do sindicato que canta brilharetes mascarados. As mulheres granjeiam, depois do 7 de Abril, mais capulanas. Por causa
do covid-19, essa gripezona de muitas variantes,
ficamos sem desfiles na Praça dos Trabalhadores. Os dísticos e os cantos estão com saudades
das multidões e dos pitéus que cercam a Praça
da Independência. O patronato, com gosto peculiar, agradece pois é poupado das vaias que

indicam a indignação do trabalhador.
No primeiro dia de Maio desfilam empregados do estatal e do privado. Formais e informais.
Todos anseiam por aumento salarial e melhores
condições de labuta. Jamais vi um dístico que
diz: “nós recebemos bem, estamos satisfeitos
com o nosso patronato”. Quiçá, quando covid-19
regressar de onde veio, teremos uma empresa ostentando um dístico com esse dizer. No
meio do desfile do trabalhador, de uns tempos
para cá, temos visto uma classe interessante: os
artistas. Sim, os artistas. Eles, também, são trabalhadores como são os eletricistas, pedreiros,
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O ARTISTA É UM TRABALHADOR
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carpinteiros, chapeiros, ambulantes ou qualquer
trabalhador que vive por conta própria. Outrora, provavelmente, se achavam uma elite e que
não podiam desfilar e mostrar suas feridas. Julgavam-se especiais e que deviam ter um tratamento peculiar. Porém, apesar do talento para a
purificação dos nossos demónios, o tempo veio
provar que eles são tão humanos e têm suas
limitações como tem o pedreiro ou o advogado.
E que, no quotidiano, necessitam de segurança
no labor que fazem e precisarão, pois o tempo
desliza, de uma providência social quando a velhice chegar.
Vem todo este arrazoado a propósito – com prazer – da prosa que a revista Banca & Seguros teve
com o músico Aniano Tamele. Dá gozo conversar
com Aniano, esse homem, que encheu o nosso
imaginário musical e continua a preencher com
o seu disco “Tsuenela Papai”. Dá deleite, ainda, por
saber que para além de músico é um profissional
que advoga para que o artista pense no seu futuro
e no seu resguardo social. O último aspecto, suporte deste artigo, ganha vigor por ser ele ser jurista
e trabalhador do Instituto Nacional de Segurança
Social. Aniano, em diálogo, conseguiu convergir a
sua experiência musical com a sua essência profissional do INSS. Evidenciou que a prestação e vida
artística precisa de ser assegurada para que este
não se sinta ostracizado no futuro. Já vimos, em
diversas situações, talentos que brilharam e quando perderam forças, caducaram ou por uma razão
ficaram inválidos, viveram, o resto das suas vidas,
desgraçados e faleceram como pedintes. “Essa dura
realidade”, na voz de Aniano, “aos poucos está sendo contornada porque o artista já tem a consciência
que deve poupar o que ganha para a sua segurança
social pois a remuneração de royalty ainda é uma
miragem em Moçambique”.
Vale lembrar que este ano o INSS abriu as suas portas para que os artistas se escrevessem para garantir uma pensão quando chegar a terceira idade.
Muitos aceitaram por ver a utilidade deste tipo de
serviço. Outros, diz-se em boca pequena, alinharam
porque o covid-19 trouxe fome e míngua de rendimentos na classe e tal iniciativa serve de escudo
para vizinhas pandemias.
A inscrição no INSS é simples. O artista declara o
valor a pagar, mensalmente. Fixado o valor deve
cumprir com as mesadas, fielmente. Sabendo que
o trabalho do artista, como de qualquer pessoa que
faz conta própria, é irregular pode-se pagar adiantado. A norma vigente permite que se pague até
doze meses. Se um artista, por exemplo, deve pagar mensalmente 400 MT e tem a chance de fazer
um trabalho artístico, que lhe rende uns trilhões de
meticais, pode pagar 4.800 MT equivalente a um
ano de contribuição. Tal difere de um trabalhador
formal, que não precisa adiantar nada, pois a cada
mês será descontado oficiosamente. Por causa da
idade, alguns artistas, estão relutantes. Aniano clarifica, “inscrever-se no INSS é como iniciar uma obra.
O pagamento que o artista faz é um processo de
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construção. O pagamento é por 240 meses, igual
a 20 anos. Se um artista, com 40 anos de idade,
desconta durante 20 anos, quando tiver 60 anos de
idade já tem a pensão garantida. Vamos olhar para
os artistas mais novos: se um artista, com 25 anos
de idade, desconta ininterruptamente durante 20
anos, quando tiver 45 anos de idade já tem a pensão feita e só continuará a pagar para atingir a idade, o que serve também para engordar o seu bolo.
Portanto, o futuro nunca estará longe se fizermos
a nossa contribuição a partir de agora”.
Evidentemente que o trabalhador tem direito a várias prestações, tais como: subsídio por doença e
internamento hospitalar, subsídio por maternidade,
no caso das mulheres trabalhadoras, as pensões
por invalidez e por velhice. E se o artista passa para
a galáxia do além, os familiares directos passam a
beneficiar de subsídio de morte, subsídio de funeral e pensão de sobrevivência. E os artistas que
já descontam noutros labores como funcionários
estatais ou de outras firmas e formas? Desde que
tenham uma actividade que legalmente os sujeita
a contribuição no Sistema de Segurança Social inscrevem-se na mesma. Obtém o número de inscrição e passam a gozar dos mesmos direitos que os
demais empregados inscritos na Segurança Social.
Aniano acredita que esta acção “irá salvar muito
artista que poderia terminar sua careira como pedinte ou desgraçado depois de uma vida cheia de
glória”. Membro da Associação dos Músicos Moçambicanos onde faz assessoria jurídica, desde
2008, já desenvolveu o trabalho de sensibilização
aos músicos, enquanto funcionário do INSS. Porém,
nesse período poucos aderiram. Em 2011, com o
projecto de decreto a ser desenhado, sensibilizou os
seus colegas a se inscreverem. "Foi preciso chegar
o covid-19 para todos percebermos a importância
da segurança social", lamentou Aniano.
O artista, enquanto trabalhador, não merece comer
“limão-com-casca” como canta o pai de Aniano:
Eusébio Johane Tamele (Zeburani) no blues típico,
“Tsunela Seyo”. Por isso, em forma de fecho, Aniano alertou, usando a revista Banca & Seguros, que
o artista adira “à protecção social como forma de
fazer vitalícia a sua obra e evitar mendicidade artística”. E, o dono da música “Rosemary” deixou uma
dica para as seguradoras privadas: “as seguradoras
privadas deviam abrir um pacote específico para
os artistas para cobrir acidentes cujo impacto é de
curta duração ou situações imprevistas ocorridas
no labor artístico e o mesmo, caso o artista não tenha nenhum acidente, podia servir para momentos
de interregno como aconteceu com o Idai e agora
com esta pandemia ou para uma outra razão em
que o artista não esteja a produzir”. Se o artista é
um trabalhador, mais do que esperar royaltys vindos do bar, rádio, televisão – realidade que desgasta
qualquer artista – deve começar a pensar numa
forma de segurar a sua arte. É imperioso começar a
pensar na sua protecção através do sistema público
de segurança social, sem prejuízo da adesão a apólices e escolher, similarmente, pacotes predefinidos
que o deixarão em paz, amanhã.

MODASKAVALU

Amosse “Modaskavalu” Macamo

C

erto dia, abrí a caixa de mensagens do
meu Facebook e deparei-me com uma
mensagem do meu amigo José Belmiro
a sugerir-me para que voltasse a escrever
sobre música moçambicana na Revista Banca e
Seguros, explorando, a linha do “Modaskavalu”, o
meu blog musical.
Bom, o José faz parte dos amigos cujo valor se
forjou na diferença de opiniões, e a música foi o
cinturão que nos uniu e garantiu que as nossas
diferenças não resvalassem em hostilidade.
Com o tempo, e unidos pela música, percebemos
que nem eram maiores as diferenças que nos separavam, mas que a intolerância que habitualmente
aflora perante as diferenças não nos permitia olharmo-nos como dois moçambicanos que somos e
ambos preocupados com o bem-estar do nosso
país.
Da minha relação com o José, aprendo que a música transcende crenças e ideologias, ela se eleva
e busca similaridaddes no nosso mais profundo
sentir, nos explora à medida que a exploramos e
nos entrelaça os caminhos.
Podia, assim, dizer que ela cumpre, na perfeição, a
missão de harmonizar as nossas diferenças, de nos
aproximar, explorando em nós os pontos conver-

gentes, até porque duas pessoas que gostam da
mesma música, pouquíssimas vezes tenderiam a
conflituar.
Mas voltando ao convite do José, apraz-me anunciar que nos próximos dias estaremos juntos aqui,
cedendo a essa corrente que nos une, sem necessidade de apelarmos à unidade nacional. Sim, iremos transferir para aqui o “Modaskavalu” e tudo o
que ele representa: a nossa música moçambicana,
particularmente a feita na zona sul.
O tônico, “na zona sul”, não reside em qualquer tipo
de discriminação, senão, na facilidade que a percepção da língua abre, dado que o “Modaskavalu”
explora mais as letras e o seu conteúdo, o que não
nos impedirá de sempre que pudermos, dar uma
volta pelo país, buscando o melhor do que há, nem
que seja nos mesmos termos que fazíamos antigamente quando ouvíamos “aga txuim to rememba”
(I’ve got dream to remeber) ou então “ai jast kól to
sei ai love yu” (i just called to say i love you).
Para dizer que nada nos vai escapar e vamos, à medida do possível, captar a nova onda de músicos
jovens moçambicanos, que fazem música contemporânea com requintes do antigamente, o que cria
uma fusão super interessante ao mesmo tempo
que refresca e torna cada vez mais leve e fácil de
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" HORTÊNCIO QUANDO COMPUNHA
ERA SENHOR DE SI "
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consumir a nossa música.
E por falar de música leve e fácil de consumir, ocorre-me a recente perda que deixa ressentida a nossa
música porque órfã de um dos seus maiores expoentes – Hortêncio Langa.
Havia muitos elementos de belo na música de Hortêncio que se conjugavam perfeitamente, criando
aquelas canções que acompanham as nossas vida.
E porque as damos valor, os mais novos não terão
como as não valorizar.
Hortêncio, quando compunha, era senhor de si, o
que contrastava com a sua forma de ser – simples e
humilde. Com os pés sempre assentes na terra, deixou que fosse o seu espirito a elevar-se, pois ele não
se permitiria tal papel, justamente porque queria
estar perto de todos, sempre disposto a aprender
até com quem sabia que deveria ensinar.
Eram os seus acordes que falavam por ele, traduzindo em belas canções o seu mundo, tão fugaz
quanto real, fugaz na beleza dos seus acordes e real
na dimensão das suas letras, que captavam com
sensibilidade impar o quotidiano. Lirhandzo, por
exemplo, esta canção casamenteira, irá acompa-
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nhar a todos nós, aos nossos filhos e aos filhos destes, porque ela não foi feita para uma época, mas
sim, para permanecer viva, na alma do homem, que
se sabe, nunca viverá sem e de amor, bem como da
obrigação de saber que o amor, ainda que nasça
espontaneamente, ele precisa de cuidados para
crescer e produzir frutos.
Mas não quero falar do Hortêncio Langa, hoje, até
porque olhando os nossos planos, ele ocupará um
espaço privilegiado nas nossas reflexões, porque
cientes de que a sua obra tem muito que se diga,
principalmente nas linhas que se podem explorar
para tornar a nossa música apetecível nos outros
mercados onde até agora não temos penetração.
Dizia, e mesmo para sentenciar, “Thu Nkaringane”,
que estaremos juntos nos próximos dias, explorando nossas músicas e o nosso quotidiano, confirmando a linha modaskavaliana – a combinação
da vertente sociológica da música moçambicana,
sem descurar a sua linha estética e quiçá, a busca
de uma linha de identificação, como dizia o meu
outro amigo das artes, o Luis Loforte

SEGURO
NO RAMO AUTOMÓVEL

SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DE MENORES DE IDADE PARA O EXAME DE CONDUÇÃO AUTOMÓVEL

Fotos: Sérgio Manjate

uando tive a oportunidade de ler
esta revista interessante com o título “Banca & Seguros”, edição de Abril
de 2021, ocorreu-me a ideia de aproveitar a oportunidade para lançar um desafio a
quem de direito e aos interessados no assunto,
apresentando nesta publicação periódica de especialidade, um tema relacionado com o título
deste escrito.
Em Moçambique, a maior idade é obtida aos 21
anos. Quando estava em vigor o anterior Código
da Estrada, aos menores de idade para efeitos
de obtenção de carta de condução era exigida uma emancipação dada pelos pais ou, em
alternativa, a apresentação de um seguro de
menores de idade. Com a introdução do atual
Código da Estrada em 2011, estabeleceu-se que
a partir dos 18 anos de idade, embora o cidadão
ainda não tenha atingido os 21 anos, deixa de ser
necessário fazer a emancipação ou apresentar o
seguro de menores para efeito de carta de condução. Tal significa que muitos jovens menores
de idade, a partir dos 18 anos, grande parte na
situação de estudante, passaram a assumir uma
responsabilidade civil perante algum acidente
em que possam causar danos a terceiros no dia
do exame de condução, apesar de não possuírem uma capacidade financeira para ressarcir
os prejuízos que possam causar a outrem.
O Código da Estrada com base em princípios
estabelecidos no Código Civil determina que os

1º Será que é justo ter-se criado uma situação em
que o lesado por consequência de um acidente
causado por um menor de idade durante o exame de condução fique sem poder conseguir uma
indemnização porque o causador, sendo estudante, não tem capacidade financeira?
2º Não devia ser obrigatório exigir, para estes casos, um seguro de exame de condução para os
menores de idade na situação de examinandos?
3º Não será esta uma oportunidade de negócio
a ser explorada pelas companhias de seguro
criando um seguro de exame de condução para
menores de idade?

Este é um tema que nos interessa ver esclarecido uma vez que as escolas de condução são
obrigadas a fazer seguros de responsabilidade
civil no âmbito das suas actividades. Lançamos este desafio, de prestar esclarecimentos, a
quem de direito ou aos interessados neste assunto, principalmente, aos juristas das empresas
de seguros, mas não só, para ficarmos a saber
como encaram juridicamente esta situação aqui
exposta.
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Texto: Cassamo Lalá, Director da Escola de Condução Internacional

examinandos respondem pelos acidentes que
causem durante o exame de condução. É sobre esta determinação e pelos factos acabados
de descrever que se apresentam as seguintes
constatações:
As companhias de seguros, nos casos de acidente com prejuízos causados a terceiros pelo
examinando menor de idade, pelo facto deste
não ser proprietário do veículo, nem estar na situação de um comissário, e ser responsável pelo
acidente que causar durante o exame, escusam-se a assumir responsabilidades de indemnizar;
O pai do examinando menor de idade deixou de
poder ser responsabilizado por um acidente que
o filho possa causar durante o exame, uma vez
que se aboliu a obrigatoriedade de fazer emancipação do filho ou fazer seguro de responsabilidade civil de menores de idade.O cidadão
lesado por um examinando menor de idade fica
impossibilitado de ser ressarcido dos prejuízos
que sofreu devido ao facto de o causador do acidente ser um estudante ou desempregado sem
capacidade financeira.O artigo do Código Civil
que determina a obrigatoriedade de segurar a
toda a pessoa que seja civilmente responsável
para garantir que em acidente causado pela
condução de um automóvel o lesado vai ser indemnizado, não se aplica no caso de menores
de idade em situação de exame de condução.
Perante estes factos as perguntas que se colocam são as seguintes:

SEGURO AGRÍCOLA EM PERSPECTIVA

MADER LANÇA INQUÉRITO AGRÁRIO INTEGRADO 2020

Banca & Seguros

O Ministro da Agricultura e Desenvolvimento
Rural (MADER), Celso Correia, revelou, recentemente, que a instituição que dirige está a avançar com passos concretos para a implementação
do seguro agrícola, sobretudo, o climático, para
se inverter o cenário de baixa produção e produtividade que tem estado a registar-se devido ao
baixo uso das tecnologias agrárias e sementes
de baixa qualidade.
O governante prestou esta informação aos jornalistas durante a cerimónia do lançamento do
Inquérito Agrário Integrado (IAI) 2020. Entende
que o seguro agrícola poderá incentivar os agricultores a aumentar a extensão das suas terras
de cultivo.Entretanto, o cenário poderá mudar
com o Programa Sustenta, dado que este incorpora todas as dificuldades que os agricultores
enfrentam e transforma o sector agrário e os
agricultores que procuram financiamento de
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sementes de qualidades.Concretamente, os resultados do IAI lançados este mês pelo Ministro
Celso Correia, indicam que o país registou um
aumento de área de produção de 3.669.917 hectares (ha), em 2017, para 5.227.877 há, em 2020.
Contudo, devido aos ataques armados, o inquérito foi realizado em 141 distritos dos 154 que o
país possui.
À margem do evento do lançamento dos resultados do IAI, o Ministro Celso Correia manteve
um encontro informal com várias personalidades convidadas, com particular destaque, José
Belmiro, Administrador da LTM (proprietária da
revista Banca & Seguros), quem ofereceu ao Ministro um exemplar da revista.
Na mesma ocasião, o responsável da LTM manifestou a pré-disposição da revista B&S para a
divulgação de informação atinente ao desenvolvimento económico do sector agrário.

ÍNDICO SEGUROS CONSOLIDA RESULTADOS POSITIVOS EM ANO DE
PANDEMIA
Texto: Alberto Zuze
Fotos: Sérgio Manjate

O caminho para a liderança no sector segurador há muito que foi traçado pelo Conselho de Administração que tem como Administrador Delegado Ruben Chivale, e que existe há sensivelmente
dez anos no mercado: falamos da Indico Seguros que apresentou ao mercado os resultados financeiros referentes ao ano de 2020. O evento muito concorrido que teve lugar no moderno Centro
de Formação da Indico Seguros na Matola foi um momento para testemunhar a determinação de
uma equipa maioritariamente jovem e focada nos resultados, tendo num ano bastante atípico,
alcançado resultados líquidos de 121 milhões de Meticais.

Alfiado Pascoal -Presidente da Assembleia Geral da Índico Seguros

Olívio Melembe - administrador
financeiro da Índico Seguros

“Temos condições para
que nos próximos anos, estarmos na lista das três melhores e maiores empresas
seguradoras em Moçambique. Em 2020, tivemos bons
resultados, apesar da pandemiarealçando que a actividade seguradora é compatível com os impactos da
pandemia porque ajuda, a
fortalecer a prenvenção das
das famílias”.

“Foram os melhores resultados apresentados pela Índico Seguros e isso nos trouxe
um sentimento de alegria
e satisfação. Não há dúvida
que, o contexto da crise sanitária traz consigo a crise
económico e financeira o
que vai trazer o diferencial
para as seguradoras, a fim
de contornar esta situação,
é olhar oportunidades no
meio da crise”.

“Tivemos resultados de
crescimento que agregam valor à indústria de
seguros. Temos cerca de
55 mil clientes, sendo 80%
compostos por Pequenas
e Médias Empresas. Sob
o ponto de vista de inovações, somos a única seguradora com agência móvel
em Moçambique e o nosso
objectivo é estarmos em todos os distritos, como forma de promover a cultura
de seguros”.

João Matsinhe - Instituto Moçambicano de Governação Corporativa
(IMGC)

“Estava apreciar o desempenho da empresa em
2020 e constatei que os
resultados são positivos.
A Índicos Seguros está de
parabéns, mas ainda tem
muitos desafios pela frente, olhando para a questão
da pandemia da Covid -19.
As seguradoras terão que
reformular a sua forma de
actuação face à nova realidade é necessário que as
seguradoras massifiquem
as suas actividades".
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Mário Sitoe - PCA Índicos Seguros
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