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Embaixador do Japão realça a utilização eficiente 
dos recursos doados a Emodraga 
 
 
 Beira (O Autarca) – O Em-
baixador do Japão, Toshio Ikeda, enal-
teceu a EMODRAGA-EP, pela utiliza-
ção eficiente e manutenção adequada 
dos recursos oferecidos pelo seu país à 
Empresa Pública Moçambicana de 
Dragagens, com sede na cidade da Bei-
ra, ao abrigo da cooperação com o Go-
verno de Moçambique. 
 Responsável pela conservação 
dos canais de acesso aos portos nacio-
nais, bem como das baciais de mano-
bras, ancoradouros e zonas de acosta-
gem, a EMODRAGA-EP opera da sua 
frota duas unidades de dragagem fabri-
cadas no Japão mercê da assistência fi- 

naceira do país nipónico. Trata-se das 
dragas Aruângua, fabricada em Kobe 
em 1999 e Alcantra Santos, também na 
mesma região japonesa, em 2007, 
constituindo-se importantes recursos 
da empresa. 
 Na sua primeira visita de dois 
dias a província de Sofala, o Embaixa-
dor Toshio Ikeda trabalhou ontem a 
tarde na EMODRAGA-EP, para se in-
teirar do estado de funcionamento da 
empresa que se destaca pela responsa- 
bilidade nuclear de manter permanen-
temente navegavél o Porto da Beira. 
Reuniu-se com o Conselho de Admi-
nistração  e visitou as duas unidades de 
 

 
O Embaixador do Japão, Toshio Ikeda, a 
bordo da draga Alcatra Santos, recebendo 
informações sobre a sua operacionalidade 

 

dragagem oferecidas pelo seu país. 
 “Entendendo que a EMODRA-
GA-EP está a realizar um bom trabalho 
garantindo a manutenção regular da 
navegabilidade ao Porto da Beira, um 
dos portos mais importantes de Mo- 
çambique  e  da  região.  Fico  feliz  ter 

 
  

Frase: 
A maior desgraça de um país pobre é que, em vez 
de produzir riquezas, produz ricos – Mia Couto 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 12/09/2018 

Compra Venda Moeda País 

69.03 70.41 EUR UE 

59.66 60.85 USD EUA 

3.94 4.02 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 
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visto os meios oferecidos pelo Gover-
no japonês, constatar que tem sido uti-
lizados de maneira eficiente e também 
muito bem mantidos” – afirmou à im-
prensa o diplomata nipónico. 
 Questionado sobre a possibili-
dade de um novo pacote para o reforço 
da capacidade institucional da empre-
sa, Toshio Ikeda aconselhou a EMO-
DRAGA-EP a continuar a interagir 
com a JICA – Agência de Cooperação 
Internacional do Japão com vista a a-
bordar novas formas de comparticipa-
ção. 
 Refira-se que as duas unidades 
de dragagem doadas pelo Japão, no-
meadamente Aruângua e Alcantra San-
tos, realizaram no período 2000 à 
2017, a remoção de um total de 26.5 
milhões de metros cúbicos de draga-
dos, com destaque no Porto da Beira.■ 
(Redacção)  

PAT reúne-se com sector empresarial sofalense 
 

O Embaixador Toshio Ikeda recebendo das mãos de Domingos da Conceição Bié, 
PCA da EMODRGA-EP, o presente oferecido por ocasião da visita 

 

 Beira (O Autarca) – A Presi-
dente da Autoridade Tributária (PAT) 
reúne-se esta tarde, na cidade da Beira, 
com o sector empresarial da província 
de Sofala, para abordar aspectos rela-
cionados com os dois sectores.   

 Será uma oportunidade aberta 
para os empresários representando di-
versos ramos de actividade económica 
exporem as preocupações que enfren-
tam no dia-a-dia no relacionamento 
com a Autoridade Tributária; e tam-
bém apresentarem sugestões para o 
bom funcionamento dos dois sectores 
mutuamente dependentes. 
  
    

 

das obrigações fiscais, que constituem 
o principal recurso para o funciona-
mento do Estado.   

 Os empresários em Sofala che-
gam a considerar-se meros gestores de 
bem público, referindo-se ao facto de 
cerca de 40 por cento dos lucros anuais 
das empresas serem destinados ao Es-
tado, afectando sobremaneira a sua ca-
pacidade para realizar reinvestimentos 
com vista a melhor posicionar-se no 
mercado cada vez mais globalizado, 
caracterizado pela concorrência desen-
freada de investidores estrangeiros que 
ameaçam a sobrevivência de nacionais. 
 

 Os empresários queixam-se, 
por um lado de alguns excessos por 
parte da “máquina” tributária e, por ou-
tro, a Autoridade Tributária continua 
empenhada na sensibilização dos agen-
tes   económicos  para  o  cumprimento   
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Por: Leonel Marcelino  
Aprender a Aprender 
  Uma sociedade que centra o ensino no cumpri-
mento dos conteúdos programáticos é uma sociedade 
condenada ao fracasso.   

 Quando me interrogo acerca das causas que a-
marram Portugal ao subdesenvolvimento, não deixo de 
colocar como factor principal o modo como se ensina no 
nosso país. A grande maioria dos professores portugue-
ses não recebe formação adequada aos desafios do nosso 
tempo. As aulas de meninos bem comportados que ou-
vem atentamente ou transcrevem para os cadernos mon-
tes de apontamentos debitados pelo professor, já eram. 
Também acontece que as salas de aula se transformem 
em salas de convívio, onde cada um faz quase o que lhe 
apetece, num ambiente descontrolado que leva muitos 
docentes ao esgotamento, ao desconforto e, no limite, ao 
psiquiatra. A aula tem de ser uma oficina. Dinâmica. 
Com alunos investigadores, questionadores, envolvidos. 
Depois de uma breve apresentação do que se pretende 
tratar na aula, o papel do professor é incentivar, acom-
panhar as pesquisas, provocar os debates, ajudar a con-
cluir. O papel do professor é ensinar o aluno a aprender. 
Por exemplo, numa aula de Português, a disciplina que 
leccionei, não posso conceber que se estude a biografia 
de um autor, que se conheça o nome das suas principais 
obras, mas, não se faça uma análise exaustiva de, ao me-
nos, um texto. Recuso-me a aceitar que não se acompan-
he o aluno na leitura de uma obra completa. Ler resu-
mos? Estudar por manuais concebidos para alimentarem 
a preguiça do professor e do aluno, com a papinha pro-
gramática já  fabricada e digerida? Não é sério. Não en-
sina. Não educa. Cria monstros empalhados, repetitivos, 
rotineiros. Papagaios.   

 Basta estarmos minimamente atentos à realidade 
da vida para concluirmos que a educação, em Portugal, 
sofre de uma doença, não direi, sem remédio, mas, de 
cura muito problemática, como nos mostra a comunica-
ção social, diariamente. 
 

 Há dias, anotava-se a sentença de uma juíza que 
decidiu que as faltas de uma cigana à escola eram próprias 
da cultura do seu povo e, portanto, não tinha que cumprir a 
escolaridade obrigatória a que as leis portuguesas obrigam. 
Saberá ler, esta senhora juíza?Terá a noção de que há tradi-
ções que matam, que mutilam, que escravizam, com relevo 
para as mulheres? Achará, esta juíza, que é natural aceitar a 
excisão genital das jovens, aceitará a prática dos casamen-
tos precoces que arruinam, sobretudo, jovens africanas, en-
chendo-as de filhos, roubando-lhes o direito a ser livres, 
matando-as mesmo, pois, como eu tive ocasião de presen-
ciar, não estando a jovem anatomicamente preparada para o 
parto, morre, com a criança entalada entre as pernas, muitas 
vezes, depois de uma consulta ao feiticeiro? 
 Querem outro exemplo de uma educação falhada? 
 Todos os anos, por esta altura, vem à baila o pro-
blema do peso das mochilas. Exige-se a intervenção do go-
verno, quiçà, mais uma lei para regular o assunto. Será, as-
sim, tão difícil a solução de um problema que só existe por-
que todos, incluindo os alunos, os pais, os encarregados de 
educação e todos quantos, numa escola, deveriam tomar 
decisões, nada decidem? Parece-me apenas um problema 
de bom senso. Assistirão, os pais, às reuniões da escola? 
Saberão que podem resolver, em diálogo, com os órgãos 
competentes da escola, este magno problema? Saberão, ain-
da, que, se não obtiverem respostas adequadas dos profes-
sores, poderão, simplesmente, recusar a compra das mochi-
las? Este é o exemplo clássico de como o esnsino permane-
ce desadequado, antiquado, perdido na bruma dos tempos. 
Então, na era dos tablets e de todas as conquistas das novas 
tecnologias, ainda andamos a carregar as crianças, com to-
neladas de livros? Não é, por acaso, que as engenharias 
passaram à frente da medicina. 
 Certamente que o Estado e todos os Portugueses a-
gradecerão aos Pais que recusem as mochilas, pois poupa-
rão ao erário público, em saúde, em manuais e noutros ma-
teriais, milhões de euros, tão necessários para a educação 
dos professores e melhoria das condições da escola. Um ta-
blet tem tudo lá dentro. Há que aprender a trabalhar com as 
novas tecnologias e as suas exigências. Dispensamos os 
gritos e as manifestações. A solução está ao alcance dos 
pais e da esola. Haja bom senso! É urgente aprender a a-
prender.■ 
 

 



O Autarca – Jornal Independente, Quarta-feira – 12/09/18, Edição nº 3550 – Página 04/06 
FONTE: INE – INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA – 10 DE FEVEREIRO DE 2017 

PNG confirma neutralização de seis caçadores furtivos 
 
 Beira (O Autarca) –  Beira 
Seis indivíduos, parte dos quais são 
pessoas muito conhecidas na cidade da 
Beira, encontram-se detidos nas celas 
do Comando Distrital da PRM em Go-
rongosa, depois de terem sido flagra-
dos, na madrugada do último domingo 
(09), a praticarem a caça furtiva na re-
gião limitrofe do Parque Nacional da 
Gorongosa, no distrito de Dondo, mais 
exactamente na região de Nhamacuen-
guere, Posto administrativo de Mafam-
bisse.  
 A informação foi confirmada 
em primeira mão ao O Autarca na 
manhã desta quarta-feira (12) pelo Ad-
ministrador do Parque Nacional da Go-
rongosa, Pedro Muagura, que adiantou 
já estão em curso as formalidades le-
gais.  
 O Autarca apurou que pesa so-
bre  os  seis  indivíduos  dois principais 
  

 
crimes, nomeadamente a caça furtiva 
(caça sem licença e em local vedado) e 
porte e uso ilegal de três armas de 
fogo. Em sua posse foram encontrados 
vários   antílopes    abatidos,   entre   os  

quais pivas, babalas e facoceiros. 
 Pedro Muagura lamentou bas-
tante o envolvimento dos indivíduos 
em causa, sobretudo tratando-se de ci-
dadãos populares.■ (Redacção) 
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Governo de Moçambique reúne-se com industriais do 
gás em Maputo 
 

 

           Maputo (O Autarca) – Com a 
dinâmica do mercado de LNG a mudar 
de um receio da sobreoferta a uma pro-
cura crescente por parte dos mercados 
da China e restante Ásia, os investido-
res têm apoiado com confiança mais 
projectos de LNG nos países que estão 
emergindo como jogadores novos do 
gás – entre eles Moçambique. O país 
viu o único FID em 2017 com o FLNG 
Coral da Eni. Separadamente, a planta 
onshore da Anadarko - Mozambique 
LNG onshore não lhe está distante com 
seu FID esperado para a primeira me-
tade de 2019. 
 

 O CWC Group em parceria 
com ENH, agência nacional de hidro-
carbonetos de Moçambique, têm se im-
plusionado a indústria de gás e LNG 
organizando Cimeira Oficial Gas Sum-
mit no país. Agora na sua 5ª Edição, a 
Mozambique Gas Summit & Exhibi-
tion, com o apoio de MIREME e do 
INP, decorrerá em Maputo, de 31 de 
Outubro a 2 de Novembro de 2018. Es-
te ano ambiciona realçar as perspecti-
vas auspiciosas do país e da indústria e 
promover colaborações bem sucedidas 
entre empresas internacionais e locais. 
 

 Segundo apurou O Autarca, o 
program deste ano foi estruturado para 
responder às exigências das novas fa-
ses de desenvolvimento pós-FID, in-
cluindo regras de conteúdo nacional, 
responsabilidade social das empresas, 
eficiências tecnológicas, assim como a 
posição de Moçambique como Centro 
Regional de Gás. 
 

 A cimeira é organizada com o 
apoio da indústria: Anadarko, Mozam-
bique   LNG,  ExxonMobil,  Subsea  7, 

 

Liga Desportiva de Sofala 
 

Contribuindo para a Promoção 
do Desporto em Sofala 

 

ADIRA JÁ 
 

  

Enmar, Baker Hughes a GE Company, 
TechnipFMC, Sasol, Poten & Partners, 
Wartsila e G4S. Além dos três dias de 
debate, sessões de perguntas e respos-
tas e apresentações por parte de altas 
individualidades convidadas, a Cimeira 

Oficial Mozambique Gas Summit tam-
bém trará  o “Segundo Fórum de Mu-
lheres Excepcionais” e a segunda edi-
ção dos prémios ‘Mozambique Gas 
and LNG Awards’.■ (Redacção/ 
APO) 
 



  

2022 
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 Nas últimas 5 crónicas no jornal ‘O 
Autarca’ inserimos dados inéditos para mui-
tos leitores. As suas reacções assim o confir-
maram. São dados relativos aos períodos ini-
ciais da modernidade europeia – do final da 
Idade-Média ao dito ‘Renascimento’ (antece-
dente das ‘Luzes do Iluminismo” do século 
XVIII). Na realidade, imposição de ‘luz e 
trevas’ ocidentais, nas conquistas além ‘mare 
nostrum’ – vulgo ‘nosso mar’ mediterrâneo. 
    A intenção dos textos é inferir e aferir 
sobre as implicações, no presente, da Histó-
ria comum Europeia versus História Africa-
na, num relacionamento norte-sul conflituo-
so, incómodo na memória colectiva tradicio-
nal – a Escravatura.  
    Uma era que impulsionaria a saga ma-
rítima portuguesa pelos ‘7 mares’ motivada 
pelas cíclicas crises económicas e fome, e de 
guerras intra-europeias.  Porém, o que impor-
ta aqui contextualizar, com o devido distan-
ciamento no espaço-tempo, são as linhas e-
pistemológicas (métodos de estudo) do con-
hecimento adquirido e sua validade como i-
deologia.  

    Preconizando um estudo das diferentes 
vertentes do passado histórico nas suas con-
sequências presentes, a nível do subcons-
ciente colectivo (campo da ‘clínico’ mais de-
talhado e complexo.  
    Revendo contextos que, numa visão 
retrospectiva, puderam influenciar o futuro, 
logo ali, no dobrar da esquina do nosso tem-
po presente. Conceitos e pré-conceitos pode-
rão assim ter sido disseminados. 
    Por outro lado, muito se tem falado em 
Portugal sobre ‘Turismo e Cultura,’ esque-
cendo que Turismo faz parte da Cultura, as-
sim como a linguística (idiomas), negócios 
financeiros, sistemas económicos, e que toda 
a forma existencial é Cultura.    
 Isso, por manter a existência da vida, 
desenvolvendo-se cultivada como o grão de 
arroz num terreno alagado, resultando no ali-
mento do corpo e satisfação da ‘alma.’  Ora, 
sem Comunicação que interaja entre os hu-
manos não haverá Cultura, por falta de diálo-
go. Um indivíduo totalmente isolado à nas-
cença na natureza, não produzirá Cultura hu-
mana.■ (CONTINUA) DIALOGANDO© 
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