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EDITORIAL 
Felicitações ao Governo pela atenção dada a 
preocupação dos utentes da EN6  
  Beira (O Autarca) – Urge felicitar o governo, no-
meadamente  o  Ministério das Obras Públicas, Habitação e  
 

Recursos Hídricos pela decisão de adiar o início polémico 
da cobrança de taxas de portagens na Estrada Nacional Nú-
mero Seis (EN6). Na edição da última sexta-feira (29Nov 
19),  O  Autarca  já  alertava  sobre os riscos que se corriam  
 

caso o governo fosse irredutível na sua decisão de iniciar a 
cobrança das taxas de portagens na EN6 nos moldes em 
que foram fixadas e apresentadas ao público; e vaticinamos 
o seu inevitável adiamento considerando que seria a deci-
são mais sábia que o governo  podia  tomar  nestas  circuns- 
 

tâncias. Felicitamos o goveno pela imediata sensibilidade a 
preocupação dos principais utentes  da  via,  por  ter  sabido   

ouvir e aceitar a reclamação dos transportadores. Essa me-
todologia é que reflecte a essência da boa governação, que 
incide sobre a necessidade de fazer o que é bom e neces-
sário para o bom andamento das “coisas”. Não significou 
necessariamente recuo ou rendição a presão, mas sim sabe-
doria governativa. A nossa felicitação relativamente a ma-
téria em abordagem é extensiva a ASTROS – Associação 
de Transportadores de Mercadorias de Sofala, pelo valente 
exercício da cidadania, um direito fundamental que assiste 
todas pessoas singulares e colectivas. Se não fosse exercido 
valentemente esse direito, provavelmente o governo não 
colocaria o “braço a torcer”, dando azo a prosperidade de 
mais uma injustiça. O activismo da ASTROS deve inspirar   

 as demais organizações da sociedade 
moçambicana na luta pela justiça.■ (R)   

Frase: 
Saber exactamente qual a parte do futuro que pode ser 
introduzida no presente é o segredo de um bom governo – Victor 
Hugo (Pensador) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 02/12/2019 
Compra Venda Moeda País 

69.91 71.3 EUR UE 

63.46 64.72 USD EUA 

4.33 4.42 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 
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Governo confirma adiamento sine die do início de 
cobrança de portagens na EN6 
 

- É uma decisão que o ministério tomou em função da 
reivindicação manifestada pela ASTROS – Manuel Fobra, 
director provincial de Obras Públicas, Habitação e Recuros 
Hídricos de Sofala 
 

- Caso não haja acordo para redução sustentável das taxas a 
ASTROS pondera recorrer a suspensão total das actividades das 
Empresas transportadoras associadas, por período a determinar 
 cos de Sofala, Manuel Fobra, confir-

mou ao O Autarca o adiamento oficial 
da implementação das taxas nos mol-
des em que foram fixadas e apresenta-
das. É uma decisão que o ministério to-
mou em função da reivindicação mani-
festada pela ASTROS – Associação de 
Transportadores de Mercadorias de So-
fala – explicou Manuel Fobra. 
  Reunida na noite da última 
sexta-feira (29Nov19), na cidade da 
Beira, a ASTROS que se apresenta  co- 
 

 Beira (O Autarca) – É já um 
dado certo o adiamento sine die do co-
meço, inicialmente previsto para 1 de 
Dezembro, da cobrança de taxas de 
portagens na Estrada Nacional Número 
Seis (EN6). Este, sim, considera-se o 
melhor presente de natal que o governo 
moçambicano encontrou para oferecer 
aos utentes da EN6, ao contrário do an-
terior.  
 O director provincial de Obras 
Públicas, Habitação  e Recursos  Hídri-  

mo sendo um dos principais utilizado-
res da EN6, criticou o governo por to-
mar uma decisão tão impactante quan-
to é a fixação de taxas de portagens e a 
vigência da sua implementação. Em 
entrevista ao O Autarca, publicada na 
edição da última sexta-feira, o Presi-
dente da ASTROS, Ernani Silva, de-
nunciou que a organização só tomou 
conhecimento do início da cobrança de 
portagens na EN6 três dias antes do co-
meço da implementação e que os valo-
res que foram dados a conhecer já ha-
viam sido contestados. Ernani Silva re-
comendou ao governo para rever ur-
gentemente os valores e o adiamento 
do início da implementação da cobran-
ça de portagens, ou então os assaciados 
da ASTROS não teriam como trabalhar 
nessas condições. A ASTROS, com 
373 empresas de transportes de merca-
dorias associadas, que gerem uma frota 
de aproximadamente 5.000 camiões, 
ponderou a suspensão total das activi-
dades das empresas associadas.■ (R) 
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COMUNICADO DE IMPRENSA 
 

A Associação de Transportadores de Mercadorias de Sofala (ASTROS), que representa cerca de 373 empresas de transportes 
de mercadorias e agrega uma frota de aproximadamente 5.000 camiões,  tomou conhecimento no dia 27 de Novembro de 
2019, em reunião com a Direcção Provincial de Transportes de Sofala, com a Administração Nacional de Estradas e o com 
Fundo de Estradas, da introdução da taxas de portagem nos Postos de Portagem do Dondo, Nhamatanda e Chimoio, com 
entrada em vigor no dia 01 de Dezembro de 2019. 
 

A ASTROS constatou com perplexidade que as taxas de portagem determinadas pelo Governo para veículos das Classes III 
(camiões basculantes) e IV (camiões com plataforma) são exorbitantes e insustentáveis para a economia das empresas e da 
região. Exemplificativamente, para um veículo da Classe IV chegar à Fronteira de Machipanda ou para aceder N7 (Estrada 
para Tete) terá de pagar cerca de 5.410,00 mts, uma média de cerca de USD 39 por cada 100 quilómetros percorridos. 
 

Estas incomportáveis taxas de portagem foram aprovadas sem consulta pública prévia e sem auscultação da ASTROS, a 
maior associação dos transportadores de mercadorias da região, cujos associados para exercerem a sua actividade 
profissional terão de incontornavelmente utilizar a estrada onerada com as mencionadas taxas. 
 

Caso estas taxas excessivas venham a entrar em vigor, a ASTROS considera que, entre outros, provocarão os seguintes 
impactos económicos e sociais negativos: 

1. Subida vertiginosa dos preços de bens de primeira necessidade na Região Centro do País. 
2. Condução à falência das empresas de transportes e logísticas da zona centro de Moçambique, em violação crassa da 

norma contida no artigo 107°/2 da Constituição da República de Moçambique que determina que o Estado deve criar 
incentivos destinados a proporcionar o desenvolvimento do empresariado nacional.  

3. Perda de competitividade da economia da Região Centro, por força do desvio das mercadorias em trânsito para os 
países vizinhos do Porto da Beira para os Portos vizinhos de Dar EsSalaam, Nacala e Durban. 

 

A ASTROS considera que as taxas de portagem devem servir para suportar a manutenção e operação duma obra pública e 
não para suportar directamente os custos da sua construção.  
 

Tanto mais que se assim fosse, os transportadores de mercadorias de Sofala estariam a pagar duas vezes o custo da 
reabilitação da Estrada Nacional n° 6, uma por via indirecta dos impostos que pagam regularmente ao Fisco e outra directa 
pela via do pagamento das exorbitantes taxas. 
 

É ainda de referir que o elevado custo de USD 39 por cada 100 quilómetros percorridos subjacente as taxas de portagem em 
causa excedem em quatro vezes a média das recomendações da SADC que é de USD 10 por 100 quilómetros percorridos, 
para veículos da classe IV.  
 

No encontro acima referido, a ASTROS manifestou ao Governo o seu repúdio em relação às taxas de portagem exorbitantes 
e manifestou abertura para uma negociação a fim de chegar-se a um valor económica e socialmente comportável e próximo 
dos valores recomendados pela SADC a fim de garantir a competitividade do Corredor da Beira. 
 

No momento, a ASTROS aguarda pela disponibilidade do Governo para procurar, em consenso, um acordo para consecução 
de taxas de portagem competitivas na Estada Nacional n° 6.  
 

Não obstante, devido à insustentabilidade manifesta destas taxas que conduzirão irremediavelmente ao encerramento da 
maior parte das empresas de transportes e logística da Zona Centro; caso não haja acordo para redução sustentável das taxas 
ora colocadas em vigor, ouvidos os seus associados, a ASTROS pondera recorrer a outros meios, os quais podem passar pela 
suspensão total das actividades das empresas transportadoras associadas, por um período a determinar. 
 

Por fim, mas não menos importante, a ASTROS informa que a aprovação destas exorbitantes taxas de portagens foi lhe 
comunicada verbalmente; não tendo ainda o Governo, não obstante a eminência da sua entrada em vigor, sido capaz de 
apresentar o acto legislativo que as aprova. 

 

Beira, a 29 de Novembro de 2019. 
A DIRECÇÃO 

 
ASTROS, Rua Kruss Gomes, Prédio novo, 1˚andar, E-mail: Astros.sofala@gmail.com, Tell: 23325403/846144159 
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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 

Em 75% dos casos a Natureza é melhor e MAIS BARATO 
do que tecnologias para Reduzir Poluição do Ar! 
 

 

 Caros, bom dia, também deve significar estarmos 
alinhados e capazes, agindo por disciplinas amigas da nossa 
Natureza! 
 A Natureza pode ser melhor que sofisticadas tecno-
logias para reduzir poluição do ar... em media dos aplicati-
vos necessários, em 75% dos casos, é mais barato recupe-
rar a cobertura vegetal do que implantar tecnologias anti-
poluição! 
 

 
 

Usar as plantas é mais barato em 75% dos casos! [Imagem: OSU/Divulgação] 
 

 Solução natural 
 Plantas - e não tecnologias - podem ser a opção 
mais barata para limpar o ar próximo a fábricas, estradas, 
usinas de energia, caldeiras comerciais e locais de perfura-
ção de petróleo e gás. 
 A mera adição de plantas e árvores às paisagens 
próximas às fábricas e outras fontes de poluição pode redu-
zir a poluição do ar em uma média de 27%, algo que pou-
cas tecnologias conseguem. 
 

 De fato, os pesquisadores descobriram que, em 
75% dos municípios analisados, era mais barato usar plan-
tas para mitigar a poluição do ar do que adicionar inter-
venções tecnológicas - coisas como lavadores do ar expeli-
do pelas chaminés - às fontes de poluição. 
 

 "O fato é que tradicionalmente, especialmente co-
mo engenheiros, não pensamos na natureza; apenas nos 
concentramos em colocar tecnologia em tudo," disse Bha-
vik Bakshi, da Universidade Estadual de Ohio. "E, portan-
to, uma descoberta importante é que [...] existem oportuni-
dades em que todos saem ganhando - oportunidades poten-
cialmente mais baratas e ambientalmente melhores". 
 

Plantas contra poluição do ar 
 Para  começar  a  entender o efeito que as árvores e  

outras plantas poderiam ter sobre a poluição do ar, os pes-
quisadores colectaram dados públicos sobre a poluição do 
ar e a vegetação, município por município, em 48 estados 
norte-americanos. A seguir, eles calcularam o custo da adi-
ção de árvores e plantas adicionais, o que inclui a área para 
plantá-las. 
 Em apenas um caso o uso da tecnologia disponí-
vel é mais barato do que recuperar a vegetação no en-
torno das fontes de poluição. 
[Imagem: Gopalakrishnan et al. - 10.1021/acs.est.9b01445] 
 Os cálculos incluem também a capacidade da vege-
tação actual - incluindo árvores, campos e matagais - de 
mitigar a poluição do ar. Também foi considerado o efeito 
que a recuperação de áreas degradadas - retornando a co-
bertura vegetal de um determinado local aos níveis médios 
do município - poderia ter sobre os níveis de poluição do 
ar. Finalmente, foi estimado o impacto das plantas nos po-
luentes atmosféricos mais comuns - dióxido de enxofre, 
material particularizado e dióxido de nitrogénio. 
 Os dados indicam que a adição de árvores ou ou-
tras plantas poderia reduzir os níveis de poluição do ar nas 
áreas urbanas e rurais, embora as taxas de sucesso variem 
dependendo de, entre outros factores, quanta terra está dis-
ponível para o cultivo de novas plantas e a qualidade do ar 
actual. 
 Em média, deixar a vegetação ao redor dos locais 
In-dustriais no nível médio do município reduziu a polui-
ção do ar em 27% no próprio município. Esse número varia 
de acordo com a região, já que foram incluídos municípios 
desde regiões agrícolas até regiões desérticas. E, em 75% 
dos casos, é mais barato recuperar a cobertura vegetal do 
que implantar tecnologias anti-poluição. 
 A pesquisa não calculou os efeitos directos que as 
plantas podem ter sobre a poluição por ozónio, porque, se-
gundo Bakshi, não há dados suficientes sobre as emissões 
de ozónio. A análise também não considerou se certas es-
pécies de árvores ou plantas limpariam melhor a poluição 
do ar - embora isso seja provável, só foi considerada a área 
de cobertura vegetal.■ 
 

fonte: https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/
noticia.php?artigo=natureza-melhor-tecnologia-

reduzir-poluicao-ar&id=010125191125&ebol=sim 
 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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Desastres naturais mataram mais de 1200 pessoas na 
África Austral e Oriental em 2019 
 

 
 

 
 

 
 

Em Outubro de 2019, o Rio Shebelle, na 
Somália, galgou as suas margens, inundando 
a cidade de Beledweyne, lar de cerca de 400 

mil pessoas 

 
 

Em Moçambique, dois ciclones sem 
precedentes em seis semanas deixaram 502 

mil pessoas deslocadas e 1,6 milhão de 
pessoas severamente inseguras 

dações. Esses choques climáticos dizi-
mam os meios de subsistência, deixan-
do as famílias desesperadas por comida 
e colocando as crianças em risco de 
desnutrição aguda - uma condição com 
risco de vida que requer tratamento ur-
gente. As crianças também suportam 
quase 90% da carga de doenças atri-
buíveis às mudanças climáticas, como 
a malária e a dengue. 
 

 Eventos climáticos erráticos e 
extremos repetidos na África Austral e 
Oriental significaram que em 2019 
“Pelo menos 1.200 pessoas perderam a 
vida como resultado de ciclones, inun-
dações e deslizamentos de terra em 
Moçambique, Somália, Quénia, Sudão 
e Malawi. Esse número não inclui as 
milhares de vidas perdidas pela seca, e 
a Save the Children teme que o aumen-
to da fome nos últimos 12 meses tenha 
contribuído para a perda de vidas e a 
desnutrição, principalmente entre be-
bés. 
 

 Dez países da África Austral e 
Oriental - Madagáscar, Malawi, Mo-
çambique, Zâmbia, Zimbabwe, Sudão 
do Sul, Sudão, Etiópia, Somália e Qué-
nia – estão a passar por uma crise con-
tínua induzida pelo clima, com uma 
média de 10% das pessoas que vivem 
nessas regiões enfrentando actualmente 
fome séria. Com altas populações de 
crianças - um total de 162 milhões de 
menores de 18 anos nos dez países - a 
Save the Children estima que esses nú-
meros incluem mais de 16 milhões de 
crianças actualmente em níveis de crise 
ou emergência de fome. 
 
 

 Movimentos massivos de pes-
soas criaram riscos adicionais de crian-
ças serem exploradas, separadas de su-
as famílias ou  abandonarem  a  escola. 

 Maputo (O Autarca) – A cri-
se climática contribui para a existência 
de pelo menos 33 milhões de pessoas 
na região - ou 10% da população em 
dez países - em situação de emergência 
de insegurança alimentar ou pior. Cal-
cula-se que mais de 16 milhões sejam 
crianças. A informação consta de um 
comunicado da Save the Children que 
aborda o Impacto das Mudanças Cli-
máticas na África Austral e Oriental e 
o apelo aos líderes mundiais reunidos 
em Madrid na Conferência das Nações 
Unidas sobre Mudança Climáticas 
COP 25. 
 Segundo o comunicado, novas 
análises da Save the Children mostram 
que mais de 1200 pessoas perderam a 
vida como resultado de ciclones, inun-
dações e deslizamentos de terra em 
Moçambique, Somália, Quénia, Sudão 
e Malawi. 
 A África Austral está a aque-
cer ao dobro da taxa global e muitos 
países foram atingidos por vários cho-
ques, incluindo Moçambique que expe-
rimentou dois ciclones fortes na mes-
ma   temporada  pela  primeira  vez  na 

história registada. 
 “Enquanto os líderes mundiais 
se reúnem esta semana na 25ª Confe-
rência das Nações Unidas sobre Mu-
danças Climáticas (COP 25), a Save 
the Children pede que se comprome-
tam com mais acções para reduzir o 
impacto da crise climática nas crian-
ças, na África Oriental e Austral e glo-
balmente, que irão viver com o impa-
cto das suas decisões”. 
 2019 será lembrado como o a-
no em que a crise climática devastou 
partes da África Austral e Oriental com 
inundações, deslizamentos de terra, se-
cas e ciclones deixando pelo menos 33 
milhões de pessoas em níveis de emer-
gência de insegurança alimentar ou al-
go pior, de acordo com nova análise da 
Save the Children. 
 Um recente relatório do Painel 
Intergovernamental das Nações Unidas 
sobre Mudanças Climáticas (IPCC) 
mostra evidências crescentes de que as 
mudanças climáticas estão a contribuir 
para temperaturas mais altas na região 
e que essas temperaturas estão a exa-
cerbar  os  impactos da seca e das inun- 
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nos cuja casa foi inundada quando o 
Rio Shabelle galgou as margens em 
Beledweyne, na Somália. Amran agora 
está a morar numa cabana com os seus 
pais e três irmãos. Amran disse: 
 “Fiquei muito horrorizado 
quando soube que a água ia chegar à 
nossa casa. Eu não sabia o que aconte-
ceria comigo e com minha família. To-
dos nós estávamos com muito medo”. 
 O Diretor Regional da Save 
the Children para a África Oriental e 
Austral, Ian Vale, disse: “As conclu-
sões desta análise são sombrias e mos-
tram que a crise climática está entrin-
cheirando ainda mais a desigualdade, a 
pobreza e o deslocamento na África O-
riental e Austral. A crise climática está 
acontecendo aqui, está matando pesso-
as, está forçando-as a partir de suas ca-
sas e está arruinando a chance de futu-
ro das crianças”. 
 “Com essas emergências so-
brepostas e implacáveis, o sistema hu-
manitário também está sendo levado ao 
ponto de ruptura. Ciclos repetidos de 
insegurança alimentar por choques re-
lacionados ao clima estão resultando 
em déficits significativos de financia- 
 

 

mento e necessidades humanitárias não 
atendidas. Estamos chegando a um 
ponto de crise nesta região”. 
 “À medida que os líderes mun-
diais se reúnem para a COP25, pedi-
mos que tomem fortes decisões para 
reduzir o impacto das mudanças climá-
ticas e garantir que a vida e o futuro de 
nossos filhos sejam protegidos. Apela-
mos aos doadores para aumentar e sus-
tentar o financiamento da assistência 
humanitária na África Oriental e Aus-
tral, com iniciativas ligadas às medidas 
existentes para aumentar a protecção 
das crianças, o acesso à saúde e educa-
ção e o apoio à subsistência. E o mais 
importante, as crianças precisam se en-
volver activamente nos esforços inter-
nacionais, nacionais e locais para miti-
gar os efeitos das mudanças climáti-
cas”. 
 A Save the Children é a líder 
global na proteção de crianças em e-
mergências e desastres naturais, traba-
lhando com as comunidades para esta-
belecer rotas de evacuação, pré-posi-
cionar suprimentos de emergência, 
combater os efeitos da seca e acessar á-
gua limpa. 
 

Até Junho de 2019, mais de 1 milhão 
de pessoas em sete dos dez países ha-
viam sido deslocadas recentemente por 
choques relacionados ao clima. Mais 
da metade desses deslocamentos foram 
resultado do Ciclone Idai, que atingiu 
Moçambique, Zimbabwe e Malawi em 
Março de 2019, e foi seguido seis se-
manas depois pelo Ciclone Kenneth, 
que foi a primeira vez na história regis-
tada em Moçambique de dois fortes ci-
clones tropicais na mesmo estação. As 
tempestades também foram os ciclones 
mais fortes que alguma vez atingiram o 
continente africano. 
 Até Junho de 2019, o número 
de pessoas obrigadas a deixar suas ca-
sas como resultado de choques climáti-
cos na região já era o mesmo de todo o 
ano de 2018 e não conta os desloca-
mentos mais recentes das inundações 
que atingiram a Somália, Etiópia, Qué-
nia , Sudão do Sul e Sudão nos últimos 
três meses. Actualmente, esses desas-
tres deslocaram adicionalmente 1,1 mi-
lhão de pessoas, em comparação com 
1.021.600 no final de 2018. Com base 
na trajectória actual, esse número pode 
dobrar até o final de 2019. 
 A Save the Children insta a 
Comunidade Internacional a adoptar 
medidas maiores para enfrentar a crise 
climática e seu impacto nas crianças 
em todo o mundo, o que é vital para al-
cançar os Objectivos de Desenvolvi-
mento Sustentável, o compromisso da 
Agenda 2030 de não deixar ninguém 
para trás e, finalmente, os direitos de 
todas as crianças, conforme descrito na 
Convenção das Nações Unidas sobre 
os Direitos da Criança. Como parte 
disso, a Comunidade Internacional pre- 
cisa trabalhar com os governos da Á-
frica Austral e Oriental e de todo o 
mundo para apoiar o desenvolvimento 
e a implementação de planos de acção 
nacionais sobre mudanças climáticas. 
 Amran é uma menina de 13  a- 
 

 
 

Cabo Delgado em estado de alerta 

 Pemba (O Autarca) – Habitantes de Cabo Delgado vivem desde OS últi-
mos dias momentos de aflicção na sequência de informações sobre aproximação 
de uma tempestade tropical moderada (TTM) esta semana. Em Abril deste ano, a 
província nortenha de Cabo Delgado foi atingida pelo ciclone tropical Kenneth, 
que provocou estragos enormes. Está ainda bem patente na consciência dos habi-
tantes de Cabo Delgado a dura batalha que teve de ser travada pela sobrevivência 
no dia em que a província foi sacudida pelo Kenneth. 
 Alguns moradores em Pemba contaram ao nosso jornal que vivem mo-
mentos de total desespero. “Oxa-lá o novo fenómeno não seja de magnitude supe-
rior ao Kenneth” – afirmou, apreensiva, uma moradora em Pemba.  
 O novo evento extremo climatérico previsto para esta semana decorre da 
formação de um sistema de baixa pressão atmosférica, a 6° de latitude Sul e 53° 
de longitude Este, no oceano Índico a norte de Madagáscar. De acordo com as 
condições atmosféricas actuais, prevalece a possibilidade do mesmo sistema evo-
luir e atingir o nível de tempestade tropical moderada, existindo um grande poten-
cial de a sua trajetória fazer o movimento em direcção ao canal de Moçambique.■ 
 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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Uma Data na História 
 

Por: João de Sousa 

2 de Dezembro de 1961 ... Carmelita 
Namashulua 

 

 Carmelita Rita Namashulua é Ministra da Adminis-
tração Estatal e Função Pública, a partir de 19 de Janeiro de 
2015. No quinquénio de 2010 a 2014, foi Ministra da Ad-
ministração Estatal. 
  Nasceu a 2 de Dezembro de 1962, em Dar-es-Sa-
laam, Tanzânia. 
  É filha de Jonas Geraldo Namashulua, professor 
primário, e de Donata Mateus Sinyomwa, costureira, am-
bos combatentes da luta de libertação nacional. 
  Carmelita Namashulua foi estudante dos Centros 
Educacionais criados pela Frente de Libertação de Moçam-
bique (FRELIMO). Começou os estudos primários em 
Tunduru, Tanzânia, onde concluiu o ensino primário, em 
1974. Com a Independência, veio para Moçambique e estu-
dou na Escola Secundária da FRELIMO, em Ribaué, até 
1981, onde concluiu o nível secundário. Entre 1982 e 1983, 
frequentou e concluiu o curso de Matemática e Física na 
Faculdade de Educação da Universidade Eduardo Mondla-
ne (UEM) em Maputo. Posteriormente frequentou a Uni-
versidade Pedagógica, também em Maputo, onde obteve a 
licenciatura em Psico-Pedagogia, em 1994. 
 Ao longo da sua carreira profissional, Carmelita 
Namashulua trabalhou sempre na cidade de Maputo. Foi 
professora de Física na Escola Secundária Josina Machel, 
entre 1984 e 1996. Foi também na mesma escola Delegada 
da disciplina de Física, entre 1985 e 1987, e Directora Pe-
dagógica, entre 1998 e 2001. 
 Fora da carreira de docência, Carmelita Namashu-
lua foi Coordenadora de Programas de Apoio a Mulheres 
Vulneráveis no Gabinete da Primeira Dama, de 1994 a 
2001. Foi, em 1998, Assessora do Instituto Nacional da Ac-
ção Social para as actividades geradoras de rendimento. 
Foi, entre 2001 e 2005, Coordenadora Nacional da “Terre 
de Hommes”, sediada na Alemanha. 
 Carmelita Namashulua foi galardoada com a Emu-
lação Socialista, em 1985. É membro do Partido Frelimo, 
sendo, desde Setembro de 2006, membro  do  Comité  Cen-
  

 
 

tral e do Secretariado do Comité Central. Desde Fevereiro 
de 2019, Carmelita Namashulua é chefe da brigada central 
da Frelimo para a província de Maputo. 
  Professa a religião cristã, na Igreja Católica. É ca-
sada e mãe de dois filhos. Fala Shimakonde, Kiswahili, 
Português e Inglês.■ 

 

Fonte: “Quem é Quem” – Governo e Vice Ministros – 
2015/2019.■ 

 

Millennium bim atinge 100º prémio  
 Maputo (O Autarca) – O Millennium bim atingiu 
o 100º prémio com a eleição de “Banco do Ano de Moçam-
bique 2019” pela revista The Banker. O prémio recebido 
em Londres é o 12º atribuído ao Millennium bim pela The 
Banker. Com a 100º prémio, o Millennium bim consolida a 
posição de banco mais premiado do país. Os prémios The 
Banker são considerados uma referência para toda a banca 
internacional. Os vencedores são selecionados pelos edito-
res da revista com base em critérios objectivos que incluem 
rentabilidade, crescimento e eficiência, estratégia, lideran-
ça, inovação e responsabilidade social.■ (R) 
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