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EDITORIAL 
 

Fundos angariados na Conferência Internacional de Doadores: 
Recuperação da Beira deve estar no topo das prioridades 
 Beira (O Autarca) – A Conferência Internacional 
de Doadores (CID) realizada no último fim-de-semana na 
cidade da Beira, capital da província central de Sofala, con-
tra todas as previsões do governo moçambicano que preten-
dia mobilizar no mínimo 3.2 mil milhões de dólares anga-
riou apenas 1.2 mil milhões de dólares, representando cerca 
de um terço do valor inicialmente esperado.    

 Alguns analistas que participaram do evento co-
mentaram ao O Autarca que não se tratou de insensibilida-
de da parte dos doadores em relação as reais necessidades 
das zonas afectadas pelos ciclones Idai e Kenneth, mas sim 
de pura manifestação de descrença ao programa estratégico 
elaborado pelo governo de Maputo para a recuperação e 
Reconstrução pós ciclones Idai para as províncias de  Sofa- 

la, Manica, Zambézia, Tete e Inhambane e Kenneth para as 
províncias de Cabo Delgado e Nampula. Lembrar que ini-
cialmente os doadores haviam manifestado interesse parti-
cular de participar, em Abril último, da conferência do Mu-
nicípio da Beira para a mobilização de recursos para sus-
tentar o plano de reconstrução e resiliência da autarquia se-
veramente devastada pelo ciclone tropical Idai.  
 

 Pouco tempo depois o governo capturou a iniciati-
va da edilidade beirense, cria um gabinete específico basea-
do na cidade da Beira para implementar o seu programa es-
tratégico de recuperação e reconstrução pós-Idai e decide a-
largar a área que devia se beneficiar dos fundos resultantes 
da conferência, passando a contemplar todas as províncias 
da região centro (Sofala, Manica, Tete e Zambézia) e ainda 

incluiu a província de Inhambane, sul 
do   país.  Em  finais  de  Abril,  com  a   

Frase: 
Infelizmente, as vezes é preciso cortar algumas pessoas de nossas 
vidas, para o nosso bem, para a nossa felicidade, para o nosso 
sucesso!■ 
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ocorrência do ciclone e Kenneth no norte do país, o gover-
no amplia ainda mais a área a beneficiar-se dos fundos re-
sultantes da conferência da Beira, passando a integrar mais 
duas províncias, Cabo Delgado e Nampula, somando no to-
tal sete províncias.  
 Analistas abordados pelo O Autarca consideram 
que as sucessivas decisões do governo de aumento da área 
a beneficiar-se dos fundos resultantes da conferência da 
Beira terão retraído o interesse dos doadores, que podem 
ter concluído a existência de certo oportunismo e exagero 
por parte do executivo moçambicano.  
 No entanto, considerando que a cidade da Beira foi 
o epicentro do ciclone Idai, registado como um dos piores 
desastres climáticos da África Austral; representar o rosto 
mais visível de destruição uma vez provocada por tempes-
tade; o seu impacto de extrema relevância geo-política, e-
conómica e sócio-cultural; o facto de constituir um impor-
tante entreposto comercial alicerçado por uma mega-base 
logística com impacto avultado nos panoramas local, nacio-
nal, regional e internacional; e ainda o estatuto que possui 
de ser o segundo maior e mais importante centro urbano e 
económico do país; urge sublinhar que deve ser inevitável 
colocar a urbe no topo das prioridades na implementação 
do programa estratégico de recuperação e reconstrução pós 
calamidades.  
 Este sentimento foi, igualmente, manifestado  pelos 
 

próprios doadores durante a conferência e reiterado pelas 
autoridades nunicipais da Beira que reivindicam tratamento 
diferenciado e adequado em função do nível de destruição 
registado em cada área intergrada no programa estratégico 
de recuperação e reconstrução estabelecido pelo governo.  
 É importante com antecedência denunciar que as 
decisões em torno da implementação do programa estraté-
gico de recuperação e reconstrução não devcm ser tomadas 
ou influenciadas em função de interesses políticos particu-
lares. O facto de a Beira ser governada por um partido da o-
posição não deve concorrer para o seu prejuízo.  
 A Beira, mentora da Conferência Internacional de 
Doadores, é para já a única área afectada pelas últimas ca-
lamidades naturais que já possui um plano de reconstruçao 
e resiliência elaborado com a observância de todos princí-
pios técnicos, necessita pelo menos aproximadamente 900 
milhões de dólares. E o governo com o seu programa estra-
tégico de recuperação e reconstrução pós ciclones Idai para 
as províncias de Sofala, Manica, Zambézia, Tete e Inham-
bane e Kenneth para as províncias de Cabo Delgado e 
Nampula, conseguiu mobilizar apenas 1.2 mil milhões de 
dólares. Isso implicará um sério exercício para correspon-
der as expetactivas que o próprio executivo criou pratica-
mente ao país todo a partir dos resultados que esperava ob-
ter a partir da conferência da Beira, sem que isso interfira 
no contexto de priorização da Beira.■ (Redacção)   
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Holanda anuncia ajuda directa à Autarquia da Beira  
 internacional a quebrar o paradigma da 

conferência ao  posicionar-se com a-
núncio de apoio directo a uma região 
específica das áreas afectadas pelos ci-
clones Idai e Kenneth. 
 Os Países Baixos, com a parti-
cularidade de apresentar características 
aproximadas as da Beira, são um im-
portante parceiro da autarquia local, 
onde apoiam financeira e tecnicamente 
projectos orientados a sustentabilidade 
física desta cidade.■ (Redacção) 
 

directa para apoiar a reconstrução e re-
siliência da Beira no valor de cinco mi-
lhões de dólares.  
 O anúncio foi feito pelo repre-
sentanre dos Países Baixos no segui-
mento das manifestações de compro-
misso no quadro da Conferência Inter-
nacional de Doadores (CID), que de-
correu no último fim-de-semana, na ci-
dade da Beira, a capital da província 
central de Sofala. 
 A Holanda foi o  único  doador 

 Beira (O Autarca) – Em re-
conhecimento do facto de a cidade da 
Beira ter sido a área geográfica mais a-
fectada pelo ciclone Idai, fora do pro-
grama estratégico global estabelecido 
pelo Governo de Moçambique de recu-
peração e reconstrução das áreas afec-
tadas pelos ciclones Idai e Kenneth, 
que incluem as províncias de Sofala, 
Manica, Zambézia, Tete e Inhambane, 
Cabo Delgado e Nampula, a Holanda 
comprometeu-se a orientar uma ajuda
  

CTA lança amanhã linha de financiamento 
empresarial pós ciclones Idai e Kenneth 
 

Doadores reconhecem destruição severa da Beira 
 Beira (O Autarca) – No seguimento das manifestações de compromisso para apoiar a implementação do programa 
estratégico de recuperação e reconstrução das áreas afectadas pelos ciclones Idai e Kenneth entre Março e Abril últimos, os 
parceiros internacionais de cooperação que participaram da  Conferência Internacional de Doadores (CID), que decorreu na 
cidade da Beira, no último fim-de-semana, reconheceram que esta urbe representa a região mais afectada pelas calamidades 
e chamaram atenção para a necessidade de se concentrar uma atenção especial para a recuperação do “Chiveve”.■ (R) 
 

 Beira (O Autarca) – O Presi-
dente da Confederação das Associa-
ções Económicas de Moçambique 
(CTA), Agostinho Vuma, anunciou no 
último sábado (01JUN19), na cidade 
da Beira, a margem da Conferência In-
ternacional de Doadores (CDI), o lan-
çamento amanhã, terça-feira (04JUN 
19) de uma linha de financiamento em-
presarial no rescaldo das calamidades 
naturais que devastaram o país nos me-
ses de Março e Abril último. 
 Agostinho Vuma salientou nu-
ma entrevista à TVM que o pacote de 
financiamento está exclusivamente o-
rientado para beneficiar as empresas 
que operam nas  áreas  afectadas  pelos 
 

 
Agostinho Vuma, Presidente da CTA, 
assegura que agremiação económica 

conseguiu mobilizar fundos suficientes para 
apoiar a recuperação empresarial nas áreas 

afectadas pelos ciclones Idai e Kenneth 

ciclones tropicais Idai (Sofala, Manica, 
Tete, Zambézia e Inhambane) e Ken-
neth (Cabo Delgado e Nampula). 
 Agostinho Vuma não anunciou 
o montante do pacote de financiamento 
alegando que o anúncio será feito na 
terça-feira, mas assegurou que os mon-
tantes mobilizados são suficientes para 
mostrar quão a CTA está peocupada e 
pretende contribuir para a recuperação 
empresarial nas áreas afectadas pelas 
calamidades. 
 O tecido empresarial da cidade 
da Beira representa um dos mais preju-
dicados pelas últimas calamidades e 
tem apelado para a concessão de linhas 
de financiamento especiais.■ (R) 
     
 

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

Vícios & Maus Hábitos ao Volante, também 
constituem um PODEROSO elemento Absorvido 
por Crianças e Jovens! 

 

 Carregamos MAUS Vícios, mitos e hábitos na 
Condução - que Prejudicam Todos, na Próxima Geração 
de Condutores! 
 Bom tema a ser partilhado nos informativos noti-
ciosos, e nos Diálogos elegendo a Cultura Profissional sob 
o tema de Saúde, Segurança & Meio Ambiente nas Em-
presas e, sobretudo, no  ensino Universitário (nesta impor-
tante casa educativa mas, parece que teem vergonha de 
induzir nos curriculum temas que na verdade consti-
tuem forte impacto no nosso quotidiano), nas Institui-
ções, no ensino Técnico e Profissional,.. Associações,.. 
Comunidades,.. etc,.. 
 Caros Profissionais,.. 
 Lembrando que o ambiente da mobilidade também 
constitui um poderoso elemento de ensino prático que na-
turalmente envolve, motiva, aceita, regista, gera, produz, e 
devemos de admitir que esse método educativo é muito fa-
cilmente assimilado e compartilhado,... enquanto somos 
crianças, jovens e infantes! 
 Importa termos presente que reúne variadas ordens 
de valores, umas de acolhimento, mas outras, infelizmente 
ficam-nos gravadas em memória, validando um tradicional 
impulso activo, para as aplicarmos também, mesmo que se 
tratem dos críticos vícios de elevado risco que se project-
tam no espelho da Sinistralidade e sérios impactos no am-
biente! 
 Estamos transmitindo tão maus hábitos e vicios ao 
volante,  que pela grave incidência de risco, acreditados mi-
tos enraizados por tradicao, devem estes impactos ser admi- 
tidos como fatais, para os nossos filhos - ou pior ainda,  crí- 
 

 

tico comportamento afectando,  toda a próxima geração 
de condutores! 
 Sim, os abusos e excessos que observamos cons-
tantemente ao Volante, levam-nos a consideramos de tal 
modo perigoso, ao ponto que nos preocupamos,  já como 
motivo de Alerta!!  
 Em parte, devido ao inadequado sistema de trans-
porte público que temos, pesado de péssimos exemplos dos 
que guiam volantes carregando Pessoas que pagam pela 
vida,  como se fossemos carga?, nem cabritos se tratam as-
sim,... por outro lado, as poucas famílias com acesso aos 
automóveis, muito provavelmente transportam diariamente 
num vai vem, pelo menos um, dois ou mais filhos. 
 Embora os menores transportados, ainda afastados 
do acesso a permissão para a condução, provavelmente não 
passou pela sua cabeça (Condutor) que, toda vez que crian-
ças e  jovens estão no carro, vão observando e Registando 
experiências marcantes, note, durante anos, olhando de-
talhadamente sobre o que você faz ao volante!  
 Na verdade, a maneira como você Conduz ago-
ra, influenciará os hábitos de condução dos MEMORES 
hoje, mas promissores adultos ao volante, mais tarde.  
 Afinal, bem sabemos que as crianças aprendem 
muito com os pais,  e bem assim dos mais próximos que 
com elas lidam nos hábitos diários. 
 Então, você Condutor, seria capaz de afirmar com 
"mão no coração" que está dando um bom exemplo para 
seus filhos ou para quaisquer outros jovens passageiros 
transportados no veículo que você guia, mas infelizmente 
tem sido, mais carregado de maus vícios do que de, Km 
percorridos? 
 Momento a reflectirmos sobre o seguinte: 
 Você fez um sms rápido ao volante e enquanto eles/ 
 

Nossos serviços:  
- Consultoria Ambiental  

- Planeamento Físico 
- Auditoria Ambiental 

- Consultoria em Minas 
- Consultoria em água e saneamento 

JOSÉ ZECA, Msc 
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- Environmental consulting 

- Physical planning 
- Environmental audit 
- Minning consulting 

- Water and sanity consulting 
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filhos ou jovens estão partilhando o transporte consigo? 
 Atendeu o telefone sempre em andamento, pois tra-
tava-se do Chefe? 
 Demorou explicando ao telefone o motivo do atra-
so desta manhã, concentrando-se mais nisso, do que no 
movimento congestionado na estrada à sua frente? 
 Acelerava bem distraído, trincando uma sanduíche 
enquanto muito convencido de bem dirigir o volante, num 
belo passeio de domingo tranquilo em família? 
 Terminou o lanche ao volante e, de imediato, li-
vrou-se do lixo janela fora? 
  Isso mesmo, que constatamos  e que vem aconte-
cendo, dúvida? 
 Se você condutor, partilha em tais inadmissíveis e 
arriscados comportamentos, o nosso pensamento tem moti-
vo assustador e de alta preocupação, é que, tão logo os jo-
vens de hoje, amanha possuam carta de condução, ou pior 
ainda, conte que seus próprios filhos terão esse semelhante 
mau comportamento ao volante, sempre de tendência incur-
porada neles.  
 Se mamãe ou papai fazem isso, na lógica educati-
va, os jovens aceitam e registam que então certamente está 
tudo bem! 
 Se meu pai não se importa com os excessos e abu-
sos do telemóvel enquanto ao volante, por que motivo serei 
eu obrigado a aquilo mesmo ter agora de evitar? 
 Se você tem uma idade em que os telefones celula-
res e a tecnologia electrónica em veículos não estavam nem 
por perto quando você estava crescendo, pode não lhe ter 
ocorrido essa pesada influência que esses maus vícios e 
errados hábitos, estão agora marcando a mentalidade dos 
jovens na actualidade e  isso tem efectivamente contribuído 
e muito para a nossa grave sinistralidade !! 
 Então por favor lembre-se que, da próxima vez que 
tiver crianças e jovens a bordo do carro que você dirige, 
pense novamente :    

 ...é a hora de dar exemplo de bom comportamento 
para eles!   

 Vamos dar atento e proporcionarmos uma nova ge-
ração de condutores a observarem  a mãe que age de modo 
vital, bloqueando o telemóvel, quando vai ao volante.    

 Papai que executa sempre verificando niveis dos 
fluidos, estado dos pneus, condição tecnica geral do carro e 
discute o plano da viagem, antes de se sentar no posto da 
condução. 
 Que Hoje conduzo com segurança porque valorizo 
a vida, a família, o trabalho e bem assim, as  vidas  de  mui- 

tos outros usuários partilhando a estrada. 
 Saudamos para que este apontamento nos sirva de 
meio correctivo e facilitador ao alinhamento a boas práti-
cas, não  somente pela disciplina de segurança rodoviária, 
mas sobretudo por consideração ao meio educativo a que 
os Condutores também devem zelo e respeito projectando 
comportamentos no futuro dos nossos filhos, e milhões de 
jovens igualmente transportados por volantes. 
 Pelos nossos Filhos, Crianças  &  Jovens.... 
 Todos os nossos comportamentos ao Volante, me-
recem atenção pela diferença, educativa, correcto uso disci-
plinado e regulamentar, poupar, prevenir e evitar aciden-
tes, partilhar civicamente os meios e agirmos amigos do 
ambiente! 
 Melhores Cumprimentos - Best Regards - 诚挚的

问候 - ات ب التحی ع أطی    ■م
 

HCB promove OPV aos 
empresários da Beira 
  Beira (O Autar-
ca) – A Hidroeléctrica de 
Cahora Bassa (HCB) pro-
moveu na manhã desta se-
gunda-feira (03JUN19) um 
encontro com a comunida-
de empresarial da cidade 
de Beira, destinado a di-
vulgação da Operação Pú-
blica de Venda (OPV) das 
acções da empresa, cujo 
processo que abrange to-
das as capitais provinciais 
iniciou na última segunda-
feira (27MAI19), depois 
do lançamento oficial da 
OPV que teve lugar no 
passado dia 20 de Maio 
corrente, na cidade de Ma-
puto.  
 Ainda hoje teve 
lugar na cidade de Queli-
mane um encontro idênti-
co ao  realizado  na  cidade 

da Beira no mesmo dia.  
 Foi uma oportuni-
dade dada a comunidade 
empresarial beirense para 
melhor se inteirar do pro-
cesso de aquisição de ac-
ções da HCB e incentivar 
a sua participação.   
 Importa destacar 
que a OPV da HCB enqua-
dra-se na recomendação 
feita aos accionistas pelo 
Presidente da República 
Filipe Nyusi, no intuito de 
promover a inclusão eco-
nómica dos moçambicanos 
e de demonstrar a predis-
posição da empresa na a-
desão às boas práticas in-
ternacionalmente aceites 
de governação corporativa. 
 A actual OPV da 
HCB destina-se exclusive-
mente a moçambicanos.■ 
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Acordo de Paz Definitiva será assinado até Agosto 
 

- E Nyusi e Momade acordam em Chimoio o início da preparação da conferência 
internacional para a mobilização de fundos para a implementação da reintegração 
 

 

 
 

Pormenor do encontro realizado ontem, em Chimoio, entre o Presidente da República, Filipe 
Jacinto Nyusi, e o Presidente da Renamo, Ossufo Momade, no âmbito da promoção da Paz 

 Chimoio (O Autarca) – O 
Presidente da República, Filipe Jacinto 
Nyusi, e o Presidente da Renamo, Os-
sufo Momade, acordaram ontem, do-
mingo (02JUN19), na cidade de Chi-
moio, capital da província central de 
Manica, para a assinatura do Acordo 
de Paz Definitiva até princípios de A-
gosto de 2019, sem prejuízo da conti-
nuidade do diálogo, como medida de 
reforço de confiança entre as partes.    

 “Foi reajustado o cronograma, 
definindo prazos para o início do DDR 
no mês de Junho, o regresso e a reinte-
gração dos guerrilheiros da RENAMO 
para o mês de Julho, assim como o pe-
ríodo para a assinatura do Acordo de 
Cessação Definitiva das Hostilidades 
Militares, precedida do DDR e a assi-
natura do Acordo de Paz Definitiva, a-
té princípios de Agosto de 2019, sem 
prejuízo da continuidade do diálogo, 
como medida de reforço de confiança 
entre as Partes” – refere um comunica-
do da Presidência da República.    

 Segundo a fonte, a reunião e 
ontem em Chimoio tinha como objecti-
vo avaliar o grau de execução das deci-
sões resultantes das reuniões anterio-
res, realizadas a 27 de Fevereiro e 7 de 
Março de 2019, na cidade de Maputo; 
tendo a mesmo definido o roteiro para 
os próximos dias, no contexto do diálo-
go com vista ao alcance da paz defini-
tiva, tendo em conta o limitado tempo 
que sobra das eleições de 15 de Outu-
bro próximo.  
 

 “O Presidente da República, 
Filipe Jacinto Nyusi e o Presidente da 
RENAMO, Ossufo Momade, constata-
ram haver condições para o desfecho 
do processo de DDR, considerando a 
evolução do processo de descentraliza-
ção e os passos dados pela Comissão 
de Assuntos Militares, assessorada pe-
los Peritos Internacionais. 
 

Em preparação Conferência 
Internacional para a mobilização de 
fundos para a implementação da 
Reintegração   

 Por  outro lado, no encontro de 

ontem, em Chimoio, o Presidente da 
República e o Presidente da RENAMO 
acordaram a iniciar a preparação da 
Conferência Internacional para a mobi-
lização de fundos para a implementa-
ção da reintegração. 
 Ambas as partes foram unâni-
mes que chegou o momento de cessa-
ção definitiva de hostilidades militares 
e, consequentemente, a assinatura do 
Acordo de Paz e o início imediato da 
reintegração, na sociedade, dos guer-
rilheiros da RENAMO.  
 Segundo o comunicado da Pre-
sidência da República, o encontro, 
mais  uma vez, decorreu num ambiente 

fraternal e de abertura, focalizado para 
o alcance das mais nobres aspirações 
dos moçambicanos de viver num país 
em paz, estável e de justiça social, on-
de todos os moçambicanos têm oportu-
nidades iguais. 
 “O Presidente da República, 
Filipe Jacinto Nyusi e o Presidente da 
RENAMO, Ossufo Momade, exortam 
a todos os moçambicanos e a comuni-
dade internacional a observar a calma, 
pois os passos dados e o seu ritmo, só 
podem justificar o interesse colectivo 
prevalecente que é de alcançar uma 
paz definitiva e duradoura, pelo que se 
exige o apoio de todos”.■ (Redacção) 
 

EUA felicitam Nyusi e Momade 

 Maputo (O Autarca) – A Embaixada dos Estados Unidos da América 
(EUA), em Maputo, felicita o Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, e o 
Presidente da Renamo, Ossufo Momade, pelo seu anúncio conjunto de concluir o 
processo de desarmamento, desmobilização e reintegração (DDR) nos meses de 
Junho e Julho e terem expressado a intenção de assinar um acordo de cessar-fogo 
definitivo e um acordo de paz permanente em Agosto. “Os EUA saúdam esta no-
tícia de progresso rumo ao alcance destes marcos-chave antes das eleições gerais 
de Outubro, e instam ambos os lados a continuar a tomar medidas concretas e si-
multâneas para cumprir os seus respectivos compromissos de alcançar um oportu-
no e completo DDR dos combatentes da Renamo. Numa declaração emitida nesta 
segunda-feira (03JUN19), os EUA consideram que a cooperação entre o Presiden-
te Nyusi e o Presidente da Renamo Issufo Momade para avançar o processo de 
paz é um testemunho da vontade dos dois líderes em unir o país.■  
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NOCTURNUS                                            
EM SONATA MENOR 

 
 

Na solidão da noite húmida 
A madrugada clama 

mais um tributo 
aos noctívagos 

em solilóquio poético 
na insónia do alvorecer! 

 
 

Mphumo Kraveirinya© 
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KaPulana, uma Edição de Autor regista-
da em Portugal (BNP) com nº de Depósito Le-
gal (D.L.), ISBN - International Standard Bo-
ok Number e código de barras.  

A obra percorre temas da ‘Sociologia, 
Política, Direito, Educação, Etnografia, Lin-
guística e História, Medicina, Engenharia, De-
sign e Tecnologia, Marketing & Negócios.’  
 

Divulgação exclusiva do ‘Jornal O Au-
tarca’ para Sofala e Manica.   
 Aceitam-se reservas para os fascículos 
completos desta Obra Única sobre a KaPulana 
– ‘nas monções das globalizações oitocentistas 
orientais, do século XIX, retomadas no século 
XXI do globalismo e consolidação do comér-
cio mundial.’■ 

BREVEMENTE nas páginas deste jornal, semanalmente às Sextas-feiras em Fascículos, a 
última Obra de Estudo Multidisciplinar, de culto e ilustrada, de Mphumo Kraveirinya, 
intitulada KaPULANA – tecido de Moçambique – a verdadeira história. (VuJonga textos – 
cadernos literários) 

[KaPulana – fabric from Mozambique – the true story] Abstract in English.  
 

 

KaPulana | tecido de Moçambique                                 
- a verdadeira história -  
Este livro trata do papel do ‘Batique Java Print’ 
(tecido indonésio) na construção de uma 
identidade em África e sua expansão como 
tendência global da indústria da moda na Europa 
através da Holanda. Pesquisa e estudo histórico 
no âmbito da Sociologia da Comunicação e 
Cultura. [O autor obteve em 2015 o grau de 
Doutor pela Universidade de Lisboa, Portugal.]  
KaPulana | fabric from Mozambique                                 
- the true story -  
This book deals with the role of Indonesian ‘Java 
Print Batik’ on the building up of an identity in 
Africa and its expansion as a global trend of the 
fashion industry in Europe through Netherlands. 
Research and historical study under the scope of 
Sociology of Communication and Culture. [The 
author obtained in 2015 the PhD degree at 
University of Lisbon, Portugal.]  
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