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Receitas do turismo ainda muito abaixo das reais 
potencialidades do país 
  Maputo (O Autarca) – As re-
ceitas do turismo actualmente alcança-
das em Moçambique estão ainda muito 
abaixo das reais potencialidades do 
país. 
 Actualmente, os dados da Ba-
lança de Pagamentos indicam que as 
receitas do turismo se cifram em 151 
milhões de dólares, um valor que o 
Governador do Banco de Moçambique, 
Rogério Zandamela, considera clara-
mente muito abaixo das reais potencia-
lidades do país. 
 Rogério Zandamela que falava 
em Maputo por ocasião da celebração 
do  protocolo de cooperação  em  áreas
   

de interesse comum, entre o Banco de 
Moçambique (BM) e o Ministério da 
Cultura e Turismo (MICULTUR) de-
safiou aos técnicos das duas institui-
ções para o alcance de melhorias assi-
naláveis nesse domínio. 
 “É nosso desejo que as rela-
ções de cooperação entre as nossas ins-
tituições se estreitem e sirvam o propó-
sito de impulsionar e estimular o pro-
cesso de planificação e a melhoria da 
competitividade no sector de turismo, 
contribuindo, assim, para a criação de 
um ambiente favorável de negócios no 
país” – sublionhou Rogério Zandame-
la. 
 
 

 
 

Rogério Zandamela, Governador do BM (a 
esquerda) e Silva Dunduro, Ministro da 

Cultura e Turismo, durante a assinatura de 
protocolo de cooperação 

  
 Moçambique é um dotado em 
toda sua extensão territorial de um 
grande potencial turístico assente nos 
seus  recursos  naturais  e culturais, que   

Frase: 
Enquanto o homem pensar que vale mais que outro homem, são como os 
cães a ladrar: não deixam comer nem comem – António Aleixo (1899-
1949), poeta português  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 24/08/2018 

Compra Venda Moeda País 

68.28 69.64 EUR UE 

58.92 60.09 USD EUA 

4.14 4.22 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 
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com excelentes praias, baías e lagoas 
ao longo de toda sua costa de 2,700 
kms;  Um  mosaico  cultural  único que 

Protegidas; Proximidade do maior cen-
tro de entrada aéreo da África Austral 
(Joanesburgo) e aos mercados regio-
nais de turismo de relevo.■ (R) 

reflecte uma fusão Africana-Portugue-
sa-Asiática-Árabe; Áreas de conserva-
ção da natureza, tais como Parques e 
Reservas Nacionais e  Áreas  Marinhas 

Graduação de Agentes Polivalentes Elementares de 
Saúde (APE’s) no Parque Nacional da Gorongosa 
 Gorongosa – Encerrar-se-á no 
dia próximo dia 28 de Agosto, na Vila 
da Gorongosa, mais um curso básico 
de formação de Agentes Polivalentes 
Elementares de Saúde (APE’s), promo-
vido pelo Parque Nacional da Goron-
gosa  (PNG) no âmbito da implementa-
ção do seu programa de Saúde e De-
senvolvimento Comunitário que abran-
ge a Zona de Desenvolvimento Huma-
no (zona tampão) do PNG.  
 São no total 30 novos Agentes 
Polivalentes Elementares de Saúde 
(APE’s) que irão terminar o curso de 
formação sobre promoção da saúde e 
prevenção de doenças nas comunida-
des da Zona de Desenvolvimento Hu-
mano do PNG. Com início no passado 
dia 20 de Março o curso teve lugar na 
vila sede do distrito de Gorongosa e foi 
facilitado por instrutores dos Serviços 
Distritais de Saúde, Mulher e Acção 
Social da Gorongosa e técnicos do Par-
que Nacional da Gorongosa. Com a 
graduação destes novos agentes de saú-
de comunitária, sobe para 92 o número 
de APE’s formados pelo Parque desde 
o ano de 2012 a esta data e que traba-
lham em áreas remotas nos distritos de 
Gorongosa, Nhamatanda, Cheringoma 
e Muanza. Cada APE atende em média 
cerca de 1.300 pessoas por ano. 
 

 
infecções respiratórias e para transfer-
rir os pacientes em situação mais deli-
cada para as unidades sanitárias de re-
ferência. 
 Os Agentes Polivalentes Ele-
mentares (APE’s) existem em Moçam-
bique desde 1978. A experiência mos-
trou que o papel dos APE’s é essencial 
na melhoria do estado de saúde das co-
munidades rurais. 
 Importa sublinhar, entretanto, 
que o PNG é o principal parque nacio-
nal de vida selvagem de Moçambique. 
O Projecto de restauração e desenvol-
vimento da Gorongosa, na província 
central de Sofala, integra a conserva-
ção e o desenvolvimento humano.■ (R) 

 Ao treinar e apoiar grupos de 
Agentes Polivalentes Elementares de 
Saúde comunitários (APE’s), o Parque 
Nacional da Gorongosa está a expandir 
a capacidade de fornecer cuidados de 
saúde constantes e consistentes para as 
pessoas à volta do PNG. Todos os 
APE’s são membros das comunidades 
ao serviço das mesmas e são seleccio-
nados pelas próprias comunidades. A-
pós a formação básica regressam para 
as suas aldeias com conhecimentos e 
ferramentas necessárias para melhorar 
profundamente a qualidade de vida das 
populações locais. Eles são treinados e 
equipados para diagnosticar e tratar 
doenças como a malária, diarreias e in- 
 

Nossos serviços:  
- Consultoria Ambiental  

- Planeamento Físico 
- Auditoria Ambiental 

- Consultoria em Minas 
- Consultoria em água e saneamento 

JOSÉ ZECA, Msc 
CONSULTOR 

BEIRA 
SOFALA 
  

Rua Comandante Gaivão N°160 PONTA-GEA                                        
Tel: +258 825782820 ,+258 845782820 
Email: zezeca07@gmail.com, zezeca07@yahoo.com.br  
  

Our services:  
- Environmental consulting 

- Physical planning 
- Environmental audit 
- Minning consulting 

- Water and sanity consulting 
  

 

JOSÉ ZECA, Msc 
CONSULTOR 

BEIRA 
SOFALA 
  

Comandante Gaivão Road, N°160 P4NTA-GEA                                        
Tel: +258 825782820 ,+258 845782820 
Email: zezeca07@gmail.com, zezeca07@yahoo.com.br  
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REABILITAÇÃO DO CENTRO DE APOIO A VELHICE DE NHANGAU 
Alcinda de Abreu enaltece acção social da Cornelder 
de Moçambique 
 

 

 Beira (O Autarca) – A Espo-
sa do Governador da Província de So-
fala, Alcinda de Abreu, em representa-
ção da Esposa do Presidente da Repu-
blica de Moçambique, Isaura Nyusi, 
procedeu na manhã desta sexta-feira 
(24) a entrega da obra de reabilitação 
do Centro de Apoio à Velhice de 
Nhangau.  
 A reabilitação do Centro de A-
poio a Velhice de Nhangau, uma insti-
tuição tutelada pela Direcção Nacional 
de Género, Criança e Acção Social, é 
uma iniciativa de natureza filantrópica 
inserida nas acções de responsabilida-
de social corporativa da Cornelder de 
Moçambique, concessionária da gestão 
do Porto da Beira. 
 Nesta empreitada foram inves-
tidos mais de 115 mil dólares norte 
americanos, o equivalente a aproxima-
damente sete milhões de meticais, dos 
quais 97.246,42USD comparticipados 
directamente pela empresa portuária e 
os restantes 18.319,06USD mobiliza-
dos através de parceiros da Cornelder 
de Moçambique, entre empresas e pes-
soas singulares que se juntaram a ini-
ciativa. 
 O projecto social de reabilita-
ção do Centro de Apoio à Velhice de 
Nhangau compreendeu a reabilitação 
de 12 residências; Pintura geral de 36 
residências e da Escola Primária de 
Nhangau; Reabilitação do Posto Admi-
nistrativo do Centro; Reabilitação do 
Posto policial da República de Moçam-
bique; Construção de quatro novos bal-
neários incluindo fossas sépticas e re- 
des de abastecimento e água; Instala-
ção de 810 metros de vedação das ins-
talações do centro; Revisão eléctrica de 
11 residências; Fornecimento e aplica-
ção de portas e janelas em 36 residên- 
cias; Montagem de dois novos tanques 
de água de 5000 litros; Montagem de 
10 novos pontos de captação de água; e 

 

  
a requalificação de casas de banho an-
tigas que hoje foram convertidas numa 
sala de convívio.  
 A Esposa do Governador da 
Província de Sofala, Alcinda de Abreu, 
que percorreu o centro e interagiu num 
ambiente de confraternização com os 
utentes, confirmou a melhoria das con-
dições de habitabilidade do asilo, que 
vão contribuir para uma melhor quali-
dade de vida das pessoas que nele ha-
bitam, na sua maioria carenciadas com 
mais de 60 anos de idade.  
 Alcinda de Abreu não poupou 
elogios a iniciativa social da Cornelder 
 

de Moçambique e seus parceiros, e a-
pelou uma boa gestão e bom uso do 
centro para garantir a longividade das 
obras que acaba de beneficiar. 
 O Centro de Apoio a Velhice 
de Nhangau existe desde o período co-
lonial. 
 A Cornelder de Moçambique 
procurará dar a continuidade do projec-
to beneficiação ao asilo, através de a-
poios programados e sustentados, a se-
melhança de outros projectos que su-
porta incondicionalmente no âmbito da 
saúde, educação, desporto, cultura e ar-
tes e assistência social.■ (Redacção) 
 

Leia e Divulgue O Autarca 
PRIMEIRO DIÁRIO VESPERTINO EDITADO NA CIDADE DA BEIRA 
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@ De Interesse Comunitário e da Mobilidade Rodoviária,... 
 

Por: Eng. Carlos Sousa  
Formador Especialista & Certificado para a região SADC 
Membro da Academia  - MasterDrive S.A. homologado por Advanced Driving Institute of Africa 

O Nosso sistema de Transportes rodoviários Precisa ser 
Educado a Alinhar Condutores, Mecânicos & Chefes! 
 

 

 No Essencial, uma Questão apenas de Valor Capa-
citado e Disciplina! 
 Uma só Disciplina que funciona Se, partilhada en-
tre Condutores e Mecânicos: 
 Resultam vários potenciados Benefícios para mi-
lhões de Utentes: 
 Sabermos Evitar Desvios na Manutenção dos Veí-
culos que Dirigimos, que Nos transportam,  assistindo de 
Tudo para Todos,.. representa: 
 - Agirmos Atentos e Disciplinados; 
 - Alinhados com os Métodos Preventivos; 
 - Evitarmos Incidentes e Sinistros;  
 - Reduzirmos Custos Operacionais por Km; 
 - Partilharmos o convívio e respeito com o Meio 
Ambiente; 
 - Sustento da Operação e  milhares de Disponibi-
lidades ao alcance; 
 - Assegurarmos Facilidades nos meios de trans-
porte; 
 - Benefícios aos Postos de trabalho, proveitos ao 
Investidor e Desenvolvimento! 
 Evitar Incidentes rodoviários, não é apenas ac-
tuarmos sobre a má condução!  
 É também sabermos como devemos proceder para 
garantirmos que a apropriada manutenção dos veículos re-
sulta em ordem de bem conduzirmos, significando menos 
despesas, o que sobretudo contribui para melhorarmos a se-
gurança rodoviária. 
 Simplificando, todos os momentos do desenvolvi-
mento actual requerem um compromisso com a correcta 
manutenção preventiva do carro, passando pelo envolvi-
mento articulado, harmonizado e bem partilhado entre as 
partes, sejam, Chefias, Condutores & Mecânicos. 
 Importa entendermos o objecto e  de  modo  ao  sa- 
  
 

bermos agir vigilantes e atentos, sobre os erros de manu-
tenção mais comuns que se reflectem em sérios prejuízos 
durante a condução, multiplicadores e geradores de inci-
dentes, sinistralidade e impactos na mobilidade, por exemp-
lo: 
 - Ignorar a luz que sinaliza a bordo, necessidade 
de verificação técnica ao motor. Quanto mais você igno-
rar e no deixa andar, maiores serão as consequências e os 
custos de reparo! 
 - Não conferir & ajustar a pressão dos Pneus re-
gularmente. Mesmo quando os pneus nos parecem a olho, 
aceitáveis, eles podem conter na realidade, desvios de uma 
baixa ou excessiva pressão! 
 - Ignorar a luz sinalética do sistema de monitor-
ria da pressão e temperatura dos pneus quando ela é ac-
tivada no painel de bordo. 
  Trata-se do TPMS, o que constitui um dispositivo, 
na actualidade vulgar nos carros, viabilizando um sistema 
de aviso & alerta, quando um pneu - ou vários pneus – a 
pressão desce aquém dos limites regulados e pré-definidos, 
na base de elementos essenciais que os fabricantes do veí-
culo consideram eco-seguro. 
 - Ignorar a apropriada verificação dos níveis de 
todos os fluidos na viatura. 
 Negligenciando as verificações corretas, ao fluido 
de travões, o fluido da transmissão, óleo e líquido de arre- 
fecimento do motor, da direcção assistida, o líquido de la-
vagem dos vidros, e os regulares procedimentos da manu-
tenção de acordo com as recomendações do fabricante. 
 - Insistir guiar desatento, ignorar ou negligen- 
ciar quando o motor sobre-aquece. Quando o sistema de 
refrigeração falha, o veículo precisa ser parado, desligar o 
motor e pedir imediatamente ajuda especializada. 
 - Não  usar Pecas e Serviços Genuínos conformes 
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nos transportam. Os filtros limpos protegem os sistemas de 
combustível, motor e ar condicionado do veículo contra 
partículas poluídas, de bloqueios e outros contaminantes. 

 
 - Não dar atento, nem inspeccionar o sistema re-
lativo a travões, logo ao primeiro sinal de problema. Se 
observar o alerta do sinal da luz do ABS, ouvir ruídos ou 
rangidos, impõe-se verificar, avaliar e repor em ordem o 
sistema o mais rápido possível. 
 - Não proceder ao balancear ou equilíbrio dinâ-
mico das rodas em sustento dos pneus em rotação e ne-
gligenciar o alinhamento da direcção.  Essas necessida-
des de manutenção tem sido constantemente ignoradas, 
mas tal negligência, efectivamente desafia vários tipos de 
risco em mobilidade,tornando-se pesadamente dispendiosa 
e potencialmente perigosa.  
 Consulte o manual do proprietário ao correcto Uso 
e manutenção do veiculo, coisa que, infelizmente, nem 
Condutores, nem Mecânicos e muito menos ainda, os tais 
indicados como nossos Chefes o fazem ! 
 -Nunca Consertando o veículo, no fazer você 
mesmo sem o know-how apropriado. Entregue os reparos 
para os Mecânicos qualificados e capacitados com as ferra-
mentas certas, conhecimento actualizado e equipamentos 
de diagnóstico. 
 - Não substituir as escovas dos limpadores de vi-
dros pára-brisa e ou na rectaguarda. Os limpadores de 
para-brisa  degradam-se com o tempo, deixando marcas 
que podem diminuir sua capacidade de ver e observar cla-
ramente a estrada, e o transito no ambiente. 
 - Usando um produto limpa de vidros la de casa 
contendo amónia, aplicando-o também no vidro traseiro 
do carro. Com o tempo, a amónia irá quebrar os elementos 
 
 

de aquecimento para desembaciar o vidro traseiro., criando 
mais um desafio ao risco de reduzir a visibilidade. 
 Ao garantirmos que os fundamentais actos de 
manutenção do carro, conforme evidenciados acima, se-
jam correctamente atendidos e prontamente satisfeitos em 
total conformidade com a Disciplina da Condução Pre-
ventiva, ora chamada de Defensiva, estaremos seguramen-
te a contribuir, para reduzirmos o risco de incidentes, bai-
xar despesas e custos, imensas preocupacoes e tempo em 
desperdício, os apropriados aplicativos contribuem essen-
cialmente para minimizar, se não eliminar, muitas das coli-
sões e sinistros, chamados de acidentes, que a toda a hora 
assistimos e por vezes sofremos, em nossas estradas. 
 A mesma atitude Disciplinada, facilita-nos o Com-
portamento Atento, evitando distracção ao telefone, entre 
vários outros. 
 Acredito que tal como Eu e todos,  preferimos con-
seguir os custos mais seguros e mais baixos por Km! 
 O sistema da mobilidade rodoviária só funciona 
com os resultados de proveitos Se,..por exemplo: 
 Hoje podemos exibir comparáveis tal qual como se 
passa num sistema informático, caso se desprezem as ne-
cessidades de actualização capaz e atempada de um dos 
intervenientes no mesmo sistema, seja o Actor Software 
ou o Activo Hardware , teremos consequências imediatas 
na via da mobilidade, vários incidentes, avarias, indisponi-
bilidades, custos, sinistros, constante reclamado e sofrimen-
tos. 
 Motivo? Falta de: Formação, Capacitação e Am-
biente propicio Actualizado! 
 Opte por controlar o FAZER a manutenção correc-
ta e atempadamente! 
 Para isso, inicie a Sua própria manutenção de valo-
res, importa que os Chefes, Mecânicos, sendo também li-
cenciados para condução, devem apetrechar-se ao presente, 
para que saibam aplicar as necessárias habilidades ao esta-
rem capazes de saberem conduzir em método actualize-
do, seguindo e aplicando-se nos procedimentos preventi-
vos e defensivos apropriados e nao negociáveis - pois Vi-
da,... há só Uma! 
 Ao actualizar primeiro suas habilidades de condu-
ção, o Técnico conseguira realizar um completo e correcto 
diagnostico de eventuais deficiências ao veiculo, facilita 
manter as verificações mecânicas, em sustento sempre a 
tempo de agir preventivo, com segurança nos nossos desa-
fios rodoviários, .... reduzindo simultaneamente, TODOS 
os custos operacionais!!■ 
 

 

Liga Desportiva de Sofala 
 

Contribuindo para a Promoção 
do Desporto em Sofala 

 

ADIRA JÁ 
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“Conteúdo Nacional” prioridade para a melhoria do 
ambiente de negócios 

anunciada introdução de taxas para re-
gisto e licenciamento da imprensa em 
Moçambique, que tem estado a gerar 
fortes debates contestatários, o Primei-
ro-Ministro sossegou afirmando que o 
Governo já manifestou a sua abertura 
para envolver de forma mais abrangen-
te todos os intervenientes na indústria 
da Comunicação social para aprofun-
dar a questão das taxas que tenham em 
conta as Especificidades deste sector. 
 

Governo reassume compromisso de 
pagar dívidas 
 

 Por outro lado, o Primeiro-Mi-
nistro reiterou o compromisso do Go-
verno de pagar as dívidas junto aos for-
necedores de bens e serviços ao Esta-
do, considerando um contributo impor-
tante para a dinamização da actividade 
económica no país. 
 “Neste momento estamos na 
fase conclusiva de validação das dívi-
das do Estado junto aos fornecedores 
de bens e serviços referentes ao perío-
do 2007 a 2017. Esperamos anunciar, 
brevemente, as modalidades de paga-
mento da dívida junto aos fornecedores 
de bens e serviços ao Estado” – afir-
mou Carlos Agostinho do Rosário.■ (R) 
 

 Maputo (O Autarca) – O Pri-
meiro-Ministro de Moçambique, Car-
los Agostinho do Rosário, reiterou na 
manhã desta sexta-feira (24), em Ma-
puto, que no âmbito da melhoria do 
ambiente de negócios, o instrumento 
legal sobre o conteúdo nacional conti-
nua a ser uma prioridade na agenda da 
actual governação.   

 Carlos Agostinho do Rosário 
que procedeu o encerramento do VI 
Conselho de Monitoria do Ambiente 
de Negócios, na manhã desta sexta-fei-
ra, em Maputo, referiu que o Governo 
continuará a trabalhar conjuntamente 
com o sector privado com vista a en-
contrar uma proposta de um instru-
mento legal sobre o conteúdo nacional 
que reflicta as actuais dinâmicas do 
Mercado nacional e internacional e que 
contribua para a melhoria do ambiente 
de negócios em Moçambique.   

 Anunciou ainda que no âmbito 
da melhoria do ambiente de negócios, 
está em processo de elaboração a nova 
Estratégia para a Melhoria do Ambien-
te de Negócios que irá orientar a acção 
do Governo no horizonte temporal de 
2019 a 2021. 
 “Esta nova estratégia vai agre-
gar num único documento vários ins-
trumentos dispersos, o que permitirá a-
primorar os mecanismos de planifica-
ção, monitoria e avaliação da imple-
mentação de reformas no país, e desse 
modo concorrer para a melhoria do 
ambiente de negócios. Estas e outras 
acções que temos vindo a implementar 
demonstram a determinação do Gover-
no de tudo fazer para tornar o nosso 
país mais atractivo, competitivo e des-
tino preferencial do investimento”  - 
explicou.   

 Relativamente  a recentemente 

CNE aprova lista definitiva das 
assembleias de voto 
  Maputo (O Autyarca) – A 
Comissão Nacional de Eleições (CNE) 
aprovou na manhã desta sexta-feira 
(24) a lista definitiva das mesas de as-
sembleias de voto para as próximas e-
leições autárquicas marcadas para 10 
de Outubro de 2018.  
 De acordo com o porta-voz da 
Comissão Nacional de Eleições, Paulo 
Cuinica, são no total 5.459 mesas de 
assembleias de voto que vão funcionar 
nas 53 cidades e vilas autarquicas.  
 Paulo Cuinica revelou que na 
próxima segunda-feira (27), a CNE 
tem agendado um encontro com os 
mandatários das candidaturas para a 
marcação da data da realização do sor-
teio, para de seguida se iniciar a produ-
ção dos materiais de votação.  
 A Comissão Nacional de Elei-
ções reconhece, entretanto, que será 
necessário um exercício logístico redo-
brado tendo em conta os prazos aperta-
dos, com o agravante de existirem ca-
sos ainda  susceptíveis  de  recurso  em 

algumas autarquias, com destaque para 
a da capital do país.  
CNE inviabiliza candidatura de 
Samora Machel Júnior 
 Depois de ter chumbado a can-
didatura de Venâncio Mondlane, cabe-
ça-de-lista da Renamo para o Municí-
pio de Maputo, alegando inelegibilida-
de, a Comissão Nacional de Eleições 
chumbou ontem, quinta-feira (23), a 
candidatura de Samora Machel Júnior, 
por insuficiência de suplentes na lista 
da AJUDEM. Samora Machel Júnior é 
cabeça-de-lista pela Associação Juve-
nil para o Desenvolvimento de Mo-
çambique. 
 A CNE inviabilizou a candida-
tura de Samora Machel Júnior para as 
eleições autárquicas de 10 de Outubro, 
com nove votos da Frelimo e MDM. A 
Renamo e a Sociedade Civil votaram a 
favor da permanença da candidatura de 
“Samito”, mas só obteve sete votos. O 
presidente da CNE absteve-se da vota-
ção.■ (Vera Patrícia) 
 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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DELEGAÇÃO DA BEIRA 
  

COMUNICADO 
 

A Electricidade de Moçambique, E.P. (EDM). informa aos 
seus estimados Clientes e ao Público em Geral que, para 
dar lugar  trabalhos de Manutenção Preventiva e 
Correctiva, haverá Interrupção no fornecimento de 
energia eléctrica no próximo Domingo, dia 26 de Agosto 
de 2018 das 7:00 horas às 14:00 horas, afectando os 
clientes dos Bairros: Munhava; Muchatazina, Esturro, 
Massamba, Matacuane, Chota, Pioneiros, Maquinino, 
Chaimite/Baixa e Ponta-Gêa. 
 
Porque o restabelecimento de energia poderá ocorrer 
antes da hora prevista, todas instalações deverão ser 
consideradas como estando permanentemente em 
tensão. 
 
Pelos eventuais transtornos que a situação poderá 
causar, a Electricidade de Moçambique apela aos seus 
estimados clientes a devida compreensão. 

 
Beira, aos 21 de Agosto de 2018 

 

 

Iluminando a Transformação de Moçambique 
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USTDA concede fundos para projecto Solar e 
Armazenagem em Moçambique 
 poiar este importante projecto que aju-

dará a diversificar a matrix energética 
de Moçambique”, disse Paul Marin, 
Director Regional Interino da USTDA 
para a África Subsaariana. “Ao mesmo 
tempo, o projecto representa oportuni-
dades de negócios para empresas dos 
E.U.A. num sector chave em Moçam-
bique”.   

 “Queremos agradecer à 
USTDA pela  sua  contribuição  para  o 
 

desenvolvimento deste projecto pionei-
ro”, disse Ntanzi Carrilho, Director E-
xecutivo e CEO da WHN Solar. “Com 
o apoio da USTDA, esperamos melho-
rar a qualidade e a segurança do forne-
cimento de energia na região, com um 
impacto positivo nas comunidades lo-
cais.” 
 O Embaixador Dean Pittman, 
Embaixador dos E.U.A. em Moçambi-
que, assinou a subvenção em nome da 
USTDA juntamente com Ntanzi Carri-
lho numa cerimónia em Maputo, Mo-
çambique.■ (Redacção) 
 

 Maputo (O Autarca) – A A-
gência de Comércio e Desenvolvimen-
to dos EUA (USTDA) concedeu nesta 
sexta-feira (24) uma subvenção à em-
presa Moçambicana WHN Solar, S.A., 
para um estudo de viabilidade da insta-
lação de uma central solar fotovoltaica 
de até 100 megawatts. Segundo um co-
municado da Embaixada dos EUA, re-
cebido na nossa Redacção, a central se-
ria desenvolvida em incrementos de 
20-40 MW e incluiria uma instalação 
de armazenamento de energia associa-
da, localizada na propriedade do Aero-
porto Internacional de Nacala, na pro-
víncia de Nampula, no nordeste de 
Moçambique.   

 O estudo apoia o desenvolvi-
mento da rede eléctrica Moçambicana 
na região de Nacala, que sofre com a 
falta de capacidade suficiente de gera-
ção e  estabilidade. A componente de 
armazenamento de energia do projecto 
pode ajudar a estabilizar a rede. A 
WHN Solar escolheu a empresa HDR 
International, Inc. de Omaha, Nebraska 
para dirigir o estudo de viabilidade, a 
empresa presta serviços de engenharia, 
estudos ambientais e consultorias.   

 O Serviço Comercial dos 
E.U.A. em Maputo conectou a WHN 
Solar e a USTDA e, mais tarde, apre-
sentou a WHN Solar ao consultor fi-
nanceiro Fieldstone Africa, que será 
um subcontratante da HDR Internatio-
nal. O Serviço Comercial dos E.U.A. é 
o braço de promoção comercial da Ad-
ministração de Comércio Internacional 
do Departamento de Comércio dos 
E.U.A. e presta assistência a empresas 
dos E.U.A. em Moçambique. 
 

 “A  USTDA tem o prazer de a-  

O seu Diário Electrónico Editado na Beira 





  

2022 
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 As eleições autárquicas em Moçambique desde ce-
do agitam os interessados no país e no exterior, como sem-
pre. Porém desta vez ainda mais, pois estará tudo em jogo 
no pós-Outubro 2018. Forças ocultas e menos ocultas espe-
ram para ver e denunciar, e rejeitar se os resultados não fo-
rem do agrado.  
      Nesse âmbito, a internet com as suas “auto-estra-
das cibernéticas e ciberéticas” – se cruzando, facilita a 
comunicação e troca de informação nem sempre com res-
peito e educação mútuas. Pois, quando a desinformação a-
través dos seus ‘fake news’ intervém, complica o cenário 
de opção política para os menos atentos. Nesse contexto, o 
ódio partidário tem sido a tónica que turva as águas loda-
centas da propaganda, com os seus significados nem sem-
pre perceptíveis na construção do ‘slogan’ gritado.  
      Isto é, o ciberespaço facilita a circulação de ideias e 
debates, mas nem sempre a ética prevalece, provocando 
ruídos entre o emissor (a fonte, o remetente) e o receptor (o 
destinatário). O bom ou mau domínio escrito do idioma 
também pode influenciar positivamente ou negativamente a 
recepção dessa mensagem. Em  última  alternativa  surge  o  
 

mais fácil e venal – o insulto. Ora é o que está acontecendo 
a propósito destas tão ansiadas eleições autárquicas pós- 
Dhlakama (D-lhakama), falecido líder da oposição.  
      Por outro lado, duas candidaturas de relevo rejeita-
das pela CNE – Comissão Nacional de Eleições: a de Ve-
nâncio Mondlane, pela ‘perdiz,’ e a de Samora Machel Jú-
nior, da Frelimo, mas com agenda própria. Eram considera-
dos principais oponentes seniores do recuperado candidato 
da Frelimo – o veterano Eneias Comiche. Esta rejeição da 
CNE sugere também, que veteranos instalados queiram im-
pedir que juniores ‘ajudem’ juvenis, que ainda não podem 
votar.  
      Segundo a Voz da América de 23.08.2018 «Samito 
fora da corrida eleitoral em Maputo»: …“Consta que a Re-
namo votou a favor da candidatura de Samito, mas a Freli-
mo e MDM foram contra.” (Data Venia)      
      Resumindo: segundo este cenário, o MDM ter-se-á 
unido à FRELIMO na rejeição da candidatura de Samora 
Machel JR (Samito da Frelimo), a favor de quem a RENA-
MO votou.■ [MK. Ano 2018]  
      DIALOGANDO© Mphumo Kraveirinya Ph.D.  
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 «O Governo moçambicano decidiu que as quintas eleições autárquicas no país deverão 
se realizar a 10 de Outubro de 2018. (…) Sobre o recenseamento eleitoral, a CNE [Comissão 
Nacional de Eleições] ainda não avançou o número de eleitores previsto porque depende dos 
dados do Instituto Nacional de Estatística. A CNE deverá gastar cerca de 900 milhões de meticais 
(cerca de 13 milhões de dólares ao câmbio corrente) para o próximo ciclo eleitoral, que contempla 
as eleições municipais, bem como as gerais, agendadas para 2019. (AIM)» in 
portaldogoverno.gov.mz [Consulta do website em 02.08.2018, Quinta-feira] Na representação 
anexa, o antigo presidente Samora Machel, sénior. Foto original do arquivo pessoal de Mphumo 
Kraveirinya. 

– À imagem do –  
– Pai sénior –                        

– Filho júnior – 
– sem Espírito Santo – 

– partidário – 


