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EDITORIAL EXTRA 
Covid-19: Sector Privado Nacional DEVE apoiar o 
ESFORÇO do Governo na AQUISIÇÃO de vacinas  
 Beira (O Autarca) – O Governo e o Sector Privado 
são parceiros naturais. São elementos mutuamente solidá-
rios. As suas acções fundem-se pela reciprocidade. O esfor-
ço nacional em curso está focado na mitigação do impacto 
da pandemia da covid-19. E um desafio importante, de esca-
la planetária, é a disponibilização de vacinas para imunizar 
30 milhões de moçambicanos. Há várias iniciativas interna-
cionais para o fornecimento de vacinas, sobretudo aos paí-
ses com necessidades acima da média. Países mais ricos já 
estão a oferecer aos menos desenvolvidos esses farmacos  i- 

munizantes. Moçambique já recebeu doação da China na or-
dem de 200 mil unidades, quantidade que chega para vacinar 
menos de 100 mil da sua população, atendendo que a sua ad-
mistração deve ser em duas doses e a margens de perdas. O 
Presidente da República anunciou que fora as vacinas prove-
nientes de doação e da iniciativa covax, o Estado Moçambi-
cano está a preparar-se para adquirir esses imunizantes no 
mercado internacional. Ainda que não se tenha garantia ab-
soluta da sua eficácia (tem sido esse o censo comum), a sua 
recorrência é imprescindível nesta fase  de  crise  crítica  hu- 

manitára, até para aliviar a pressão psi- 

  

 

 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 02/03/2021 
Compra Venda Moeda País 

88.83 90.6 EUR UE 

73.99 75.46 USD EUA 

4.91 5.01 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

  
Frase: 

 

Fazer uso do telemóvel com mãos livres ao volante é o mesmo que 
falar com outros ocupantes no veículo??? Falso – Carlos Sousa 
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cológica.   
Se a aquisição de vacinas é um imperativa nacional, 

O Autarca entende que a solidariedade para com o Estado 
Moçambicano deve partir dos próprios Moçambicanos. Lo-
go, torna-se inevitável o contributo que o Sector Privado na-
cional deve dar ao Governo para aquisição de vacinas para a 
covid-19, incluindo em todas etapas da mega operação (que 
já vai atrasada) para imunizar toda nossa população.  

Somos 30 milhões de pessoas, num país com parcos 
rendimentos necessários para todas as partes, mas para o Es-
tado particularmente, pelo seu elevado grau de responsabili-
dade geral, incluindo sobre o próprio Sector Privado.  

É natural que a Comunidade Empresarial Moçambi-
cana (repito: Moçambicana) prime por uma postura mais 
cautelosa para não distorcer toda uma agenda do Governo, 
sendo que este tem consciência na contagem da ajuda per-
tencente ao privado nacional.  

Porque a CTA tem FORTE influência no Governo e 
representa a Sociedade Empresarial Moçambicana, já é hora 
de agir, aproximar ao Governo, tanto que já está devidamen- 
 

te representado no Conselho Científico criado para esta pan-
demia, e dizer a oferta que pode dar.  

Assegurar recursos para imunizar toda comunidade 
a seu cargo, e se for mais melhor ainda, estaria a dar uma 
importante contribuição e exemplo global. 

Essa generosidade representa um peso positivissimo 
no alívio a pressão dos recursos do Estado Moçambicano e 
que tem recebido de doadores internacionais diversos.  

A constituição do Estado Moçambicano no ESPÍRI-
TO DESENVOLVISTA EQUILIBRADO (que é a maior 
preocupação da classe “dominada”, maioritariamente consti-
tuída por chefes de família camponês e operário) que se pre-
tende a sua consolidação, o poder privado tem acção funda-
mental e se sente que não está a ter espaço suficiente para o 
seu protagonismo, o que é improvável, deve interceder o 
Governo. 

O Sector Privado Moçambicano deve ser mais pro-
activo nesse tipo de ocasiões, e não ficar a espera que o Go-
verno lance apelo para agir.  

A luta contra a covid-19 pertence a todos e Unidos 
somos mais fortes.■ (Redacção)  
 

Recuperação económica após covid-19: País 
aconselhado a apostar em parcerias 

 

para África) Prosseguindo em prol de 
um Relatório de Recuperação Verde 
Africano”, que acontece virtualmente, 
tendo em conta o contexto da pande-
mia. Trata-se de um evento continental 
organizado pela Comissão Económica 
das Nações Unidas para África (UNE-
CA), onde é discutido de ontem até 
quinta-feira próxima, sobre como utili-
zar um plano de recuperação económi-
co baseado na economia verde. 

Estiveram na mesa redonda a 
Sub-Secretária Geral da ONU e Secre-
tária Executiva da UNECA, Vera Son-
gwe; Embaixador Regional da COP 26 
do Reino Unido para a África, Nicho-
las Kay; e os pesquisadores Jean-Paul 
Adam, O’Callaghan e Julia Bird. 

Na sua intervenção os pesqui-
sadores afirmaram que o Governo Mo-
çambicano precisa de investir nos me-
ios de comunicação social para aumen- 

Maputo (O Autarca) – Os 
painelistas da VII sessão do Fórum Re-
gional da África sobre Desenvolvimen-
to Sustentável recomendaram Moçam-
bique a apostar na criação de um plano 
único de recuperação económica sus-
tentável pós covid-19, para que o al-
cance das metas da  Agenda  2030  não 
 

fique comprometido devido a pande-
mia. A fim de que seja um programa 
bem sucedido, aconselham a estabele-
cer alianças com países experientes na 
implementação de políticas do género. 

A recomendação foi feita du-
rante a mesa redonda do lançamento do 
evento  “ECA  (Comissão   Económica 
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levância do desenvolvimento sustentá-
vel. 

“Quando investimos no desen-
volvimento sustentável não saímos a 
perder, antes com o crescimento do 
mesmo saímos com o lucro. Moçambi-
que precisa de adoptar políticas fortes 
capazes de  causar  transformação”,  a- 
 

lertou Julia Bird. 
Nicholas Kay alertou que Mo-

çambique tem de olhar para os países 
que se deram bem na implementação 
de planos de desenvolvimento susten-
táveis e estabelecer intercâmbio com os 
mesmos, procurando extrair dessas re-
lações políticas que respondem as ne-
cessidades do país sem ir para além das  

 

suas capacidades. 
Contudo, O’Callaghan alertou 

que implementar plano de desenvolvi-
mento sustentável em África gera cres-
cimento sustentável, porém tais progra-
mas são demasiados caros, por isso os 
países africanos precisam de buscar a-
poio junto dos países desenvolvidos 
para colocar em prática tais planos.■  

 

Hospital Central da Beira retoma tratamento de 
doentes com problemas de cancro do útero 
 Beira (O Autarca) – Boa no-
va para os doentes com problemas de 
cancro do útero domiciliados na região 
servida pelo Hospital Central da Beira 
(HCB), a principal unidade sanitária de 
referência da zona centro e a segunda 
maior do país.  

Há 4 meses que o Hospital 
Central da Beira encontrava-se impos-
sibilitado de atender doentes com pro-
blemas de cancro do útero devido a a-
varia do equipamento específico para o 
efeito. 

Ontem, 1 de março, o hospital 
recebeu 2 aparelhos para o tratamento 
de cancro do útero, numa doação feita 
pelo Projecto Eco em resposta a uma 
solitação para o efeito apresentada pela 
direcção da unidade sanitária.  

“Nós recebemos um pedido ao 
nível do Hospital Central da Beira para 
substituição do equipamento avariado 
que paralisou as actividades de trata-
mento do cancro do útero desde finais 
de 2020. Nesta vertente, o Projecto E-
co fez as suas deligências para poder 
obter novo aparelho. Assim sendo, es-
tamos aqui hoje para a entrega de 2 a-
parelhos” – explicou Maria de Lurdes, 
Gestora da entidade doadora. 

Ao nível do Hospital Central 
da Beira há registo de pelo menos 400 
doentes com lesões pré-cancerosas ex-
tensas requerendo o respectivo trata-
mento,  um tratamento que há 4  meses 

 
 

Ocasião da entrega dos 2 equipamentos por 
parte do Projecto ECO ao HCB para a 

retoma do tratamento do cancro de útero 
 

esteve condicionado a substituição do 
equipamento avariado. Hoje, os doen-
tes já podem se sentir aliviados, pois  já  

 

podem receber o tratamento da patolo-
gia. 

“Este é um aparelho muito im-
portante para o nosso hospital. Todos 
doentes com lesões pré-cancerosas ex-
tensas em Sofala são recomendados a 
se dirigir ao Hospital Central da Beira 
para receber o respectivo tratamento. 
Já passam 4 meses após avaria e a lista 
de espera já é enorme. Contudo, esta-
mos satisfeitos, pois vamos puder mi-
nimizar o problema” – afirmou Edgar 
Sebastião, Médico Genecobstetra e res-
ponsável da consulta do cancro do úte-
ro no HCB. 

Referir que o projecto ECO 
existe para oferecer Saúde, Cultura e 
Educação.■ (Érica Chabane/ HCB) 

 

Suécia apoia a expansão do acesso ao Aborto Seguro e 
cuidados anticoncepcionais em Nampula e Zambézia 

Maputo (O Autarca) – No âmbito da implementação do projecto “Ex-
pandindo o acesso das mulheres e raparigas ao Aborto Seguro e cuidados anticon-
cepcionais nas províncias de Nampula e Zambézia”, desde 2016, com valor glo-
bal de US$ 5,060.000, a Embaixada da Suécia em Moçambique desembolsou fun-
dos adicionais no valor de US$ 1,059,250 para a extensão do projecto e resposta a 
covid-19. É uma iniciativa que envolve a parceria do Ipas Moçambique e das au-
toridades moçambicanas de saúde. A saúde sexual e direitos reprodutivos é um 
dos pilares da política sueca de cooperação para o desenvolvimento e da Política 
externa-feminista da Suécia que tem como elementos principais os Direitos, o A-
cesso aos recursos e a Representação. O aborto inseguro é um problema de saúde 
pública, sendo considerado uma das cinco principais causas de mortalidade mater-
na em Moçambique. Moçambique está entre os países onde as mulheres têm ele-
vado risco de morte durante a gravidez, parto e puerpério.■ (R) 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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De Vez Em Quando... 
 

Por: Afonso Almeida Brandão 
                ESTAR PRESENTE 

(Para o Poeta Helodoto Baptista Júnior, com Amizade) 

 

 

Tempo é dinheiro. Por isso, ele fica fechado a 
sete chaves dentro do cofre no nosso Egoísmo. Vamos 
vivendo a nossa vidinha de portas e janelas fechadas e 
ai de quem se lembre de vir até nós para nos chamar. O 
Progresso tem de acontecer sem a nossa participação! 
Os outro que vão e que façam... Empurrem o Mundo 
para a frente enquanto nós aplaudimos! Se for preciso, 
até podem colaborar monetariamente, é só passar um 
cheque e já está! 

Nós estamos demasiados cansados, temos de 
trabalhar todo os dias e aos fins-de-semana mal nos so-
bra tempo para irmos às compras. É incrível como a 
despensa fica vazia tão depressa! E, se é verdade que 
nem só de pão vive o Homem, também é certo que o 
estômago reclama mais atenção que o Espírito. 

O Espírito pode esperar... A Cultura, por exem-
plo, é um LUXO a que só uns privilegiados se podem de-
dicar. Nós, os que levamos uma Vida a sério, não pode-
mos perder tempo com coisas secundárias, temos os segu-
ros e as hipoteca para pagar. 

Vivam os Centros Comerciais com as suas fabu-
losas promoções! Os domingos têm de ser bem aproveita-
dos, não obstante a População andar toda em regime de 
Confinamento por causa do COVID-19... Mas quando an-
damos com um carrinho de compras na mão nada nos 
preocupa, pois ficamos com a Alma dormente e com a ca-
beça vazia. Estamos tão cansados que só queremos esque-
cer a nossa própria Existência. Nesta regra do cada um 
por Si... as pessoas vão começar a esquecer-se de si mes-
mas. Receio que, por ete andar, acabamos por perder o 
Caminho... 

Afinal para que serve a Cultura? Na verdade, ser-
ve para pouca coisa, serve apenas para realizar a nossa 
Humanidade! Viver sem uma Identidade Cultural é o 
mesmo que ficar sem chão para os nossos Sonhos. Mas, 
atenção, a Cultura é uma Atitude Abrangente que não  de- 

 
 

O Poeta Heliodoro Baptista Júnior e o malogrado Jornalista Mário 
Ferro, recentemente falecido, em Maputo 

 
pende exclusivamente do número de Livros que se lêem e 
que possamos ter na Biblioteca, da Colecção de Arte que 
podemos ter, nem dos Museus que se visitam... depende, 
sobretudo, da nossa relação com os outros, depende do in-
teresse que a Vida nos provoca. Às vezes, uma simples 
conversa pode valer mais do que mil enciclopédias i-
lustradas. A Cultura tem de fazer parte do nosso Quotidia-
no, senão de nada vale pois é inútil, ou seja, «letra mor-
ta»... 

Gostria que a ARTE saísse à rua para que as pes-
soas, memo as mais simples e desmotivadas, fossem atraí-
das para a Magia das Cores, dos Gestos, das Músicas, das 
Palavras... Talvez desta forma elas se LIBERTASSEM 
dos carrinhos de compras e se começassem a “abrir”. O 
que nos diz o Jovem e Promissor Poeta Heliodoro Baptis-
ta Júnor sobre isso? Ou mesmo qualquer um dos Litores 
que nos esteja a ler...? 

O Mundo espera por nós, pela nossa Vontade de 
participar no Futuro. A Alegria e o Progresso dependem 
da nossa disponibiliadade, da nossa Coragem de dizer “a-
qui estou”... — o resto não passa de “balelas” e essas le-
va-as o Vento para Longe...■  

 
 

O seu Diário Electrónico Editado na Beira 
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Parceria VuJonga Magazine (Cadernos Literários) – Jornal O Autarca 
na prevenção sanitária da pandemia da covid-19 em Moçambique, 

Brasil, Portugal, CPLP e no Mundo Inteiro 
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Dialogando 
 

Língua portuguesa ‘100’ mal-entendidos ou quiproquó1 
por João Craveirinha, Jr. 
 

Se há um idioma mal-amado, às vezes maltratado na redacção de 
texto, este poderia ser sem dúvida o nosso idioma português que originado 
do galego arcaico, evoluiu e ainda se libertou do castelhano nos 
diacríticos. Tornou-se numa das mais belas línguas do planeta, 
enriquecida pelas suas variantes ao redor do mundo, apesar de certas 
‘anomalias’ de redacção do português europeu – PE, em Portugal. 

Noutras latitudes, haverá falantes dessas variantes do português que  
não entendendo direito o sentido de uma expressão de alguém, possam 
reagir com certa crispação presumindo ser ‘destrato’ do seu interlocutor…  

Ora, tal é o caso por exemplo da frase: ‘fica sem efeito’… que nada 
mais quer dizer do que uma dada situação feita, fica anulada por falta de 
consenso e passa-se para outro efeito. Isso quer dizer que terá de ser 
alterado o que foi feito. Nada de mais. Uma questão de compreensão 
precipitada de um dos lados, que pode gerar mal-entendidos sem razão de 
ser, e sem… ‘com-o-texto.’■©João Craveirinha, Jr. (Europa, 2021, 22.02)  

[Vide citação de Milan Kundera ‘sobre o passado e o futuro’ na página seguinte] 
 

GLOSSÀRIO 
1 quid pro quo 
(locução latina que significa "aquilo [que está] em vez de outra coisa") 
locução 
Emprega-se para designar um erro de interpretação. = EQUÍVOCO, QUIPROQUÓ 
"quid pro quo", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-
2021, https://dicionario.priberam.org/quid%20pro%20quo [consultado em 01-03-2021]. 
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“People are always shouting they want to create a better future. It's not true. The 
future is an apathetic void of no interest to anyone. The past is full of life, eager to 
irritate us, provoke and insult us, tempt us to destroy or repaint it. The only reason 
people want to be masters of the future is to change the past.” ― Milan Kundera (n. 
1929) 
 
Tradução  

“As pessoas estão sempre gritando que querem criar um futuro melhor. 
Não é verdade. O futuro é um vazio apático sem interesse para ninguém. O 
passado é cheio de vida, ansioso para nos irritar, provocar e nos insultar, 
tentar-nos para destruí-lo ou repintá-lo. A única razão pela qual as pessoas 
querem ser mestras do futuro é para mudar o passado."  ― Milan Kundera 
(n.1929) 
               
Referências 
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