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Município da Beira busca sinergias para promover a 
integração da mulher na governação local 
 

  
 As imagens monstram o momento da assinatura do Memorando de Entendimento, ontem no 

salão nobre do Conselho Municipal da Beira. Davis Simango, Presidente do Conselho 
Municipal da Beira e Alice Banze, coordenadora da Gender Links Moçambique 

 

 Beira (O Autarca) – O Con-
selho Municipal da Beira e a organiza-
ção não governamental Gender Links 
Moçambique assinaram ontem na capi- 
 

tal provincial de Sofala um Memoran-
do  de  Entendimento para juntos traba- 
 

lharem na promoção da integração da 
mulher na governação local. Trata-se 
de um objectivo que o actual governo 
do Município da Beira (partido MDM) 
veêm perseguindo desde que assumiu o  
 

poder local. Vai daí que o Presidente 
do Município, Daviz  Simango  tem  a- 

 
 

  

 

 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 02/11/2020 
Compra Venda Moeda País 

84.44 86.12 EUR UE 

72.53 73.98 USD EUA 

4.46 4.55 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

  
Frase: 

 

Mais importante que mostrar ao mundo que temos valores e 
princípios é lutar por eles, e viver diariamente sua verdade.■  
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postado na nomeação de mulheres para 
ocuparem várias posições, incluindo de 
direcção ao nível mais alto. O Municí-
pio da Beira tem mulheres ocupando 
cargos de vereação sobretudo ligadas a 
áreas sensíveis, como saúde e acção 
social por exemplo. Ao nível dos pos-
tos administrativos e bairros a percent-
tagem de mulheres que ocupam cargos 
de chefes e secretárias respectivamente 
é também considerável, sucedendo o 
mesmo relativamente a representação 
feminina na Assembleia Municipal lo-
cal, dominada pelo partido MDM. 
 A Gender Links (GL) é uma 
organização não-governamental re-
gional da África Austral que está com-
prometida com uma região em que as 
mulheres e homens podem realizar to-
do o seu potencial na integra e partici-
par em iguais circunstâncias em todos 
os aspectos da vida pública e privada 
de acordo com os dispositicos do pro-
tocolo da SADC sobre o Género e De-
senvolvimento. 
   

 políticas femininas sobre a necessidade 
de despertarem e se juntarem à inicia-
tiva de promoção do número de mais 
mulheres na governação, criar condi-
ções para que mais mulheres benefi-
ciem de formações nas áreas de lide-
rança e elevar a consciência para maior 
afluência de mulheres na gestão políti-
ca.■ (Érica Chabane) 
 

 No país, a Gender Links Mo-
çambique está a promover um projecto 
em prol da igualdade de género e jus-
tiça, que pretende contribuir para re-
verter o cenário de disparidade entre as 
mulheres e os homens que gerem os 53 
municípios do país. 
 A campanha consiste, igual-
mente, na sensibilização das líderes 
  

País já observa veda da pesca do camarão 
 

 
 Um comunicado do MIMAIP 
recebido na nossa Redacção salienta 
que a vigência desta interdição tem si-
do caracterizada por uma fiscalização 
cerrada contra os prevaricadores, apre- 
ensão do produto pescado ilegalmente, 
artes de pesca  nocivas,  bem  como  de 

 Maputo (O Autarca) – já está 
em vigor, no país, desde o último do-
mingo (01NOV2020) a veda da pesca 
do camarão de superfície.  
 A veda da pesca do camarão 
foi decretada pelo Governo, através do 
Ministério do Mar, Águas Interiores e 
Pescas (MIMAIP), para decorrer entre 
01 de Novembro de 2020 e 31 de Mar-
ço de 2021, no Banco de Sofala, para a 
pesca industrial, semi-industrial e arte-
sanal, assim como na Baía de Maputo 
e Foz do Rio Limpopo, para a pesca 
semi-industrial e artesanal. 
 

acções de sensibilização dos pescado-
res, em particular, e da sociedade, em 
geral, para a sua restrita observância, 
tendo em conta os benefícios da gestão 
das pescarias para a campanha de pes-
ca subsequente. 
 Trata-se de uma prática regular 
que tem em vista assegurar a sustenta-
bilidade da espécie marinha que contri-
bui bastante para as exportações de 
Moçambique. O negócio de camarão 
dá um contributo importante para a e-
conomia de Moçambique e para a re-
dução da pobreza absoluta.■ (R) 
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MCTESTP aberto a desenvolver soluções 
tecnológicas digitais para o INGC 
  Maputo (O Autarca) – O Mi-
nistro da Ciência e Tecnologia, Ensino 
Superior e Técnico Profissional, Gabri-
el Salimo, manifestou a intenção de 
trabalhar com o Instituto Nacional de 
Gestão de Calamidades (INGC), no de-
senvolvimento de soluções tecnológi-
cas digitais, por forma a facilitar a im-
plementação das actividades daquela 
instituição de coordenação governa-
mental responsável pela coordenação 
das acções de Redução do Risco de 
Desastres.   

 A intenção foi manifestada  na 
ultima sexta-feira (30OUT2020), du-
rante a reunião de trabalho realizada na 
sala de reunião do Ministério da Ciên-
cia e Tecnologia, Ensino Superior e 
Técnico Profissional (MCTESTP) e a 
Directora Geral do INGC, Luisa Me-
que, o qual serviu para estreitar siner-
gias de interacção entre ambas as insti-
tuições.   

 Na ocasião, o titular da pasta 
de Ciência e Tecnologia, Ensino Supe-
rior e Técnico Profissional, Gabriel Sa-
limo, abordou a necessidade de desen-
volver-se soluções tecnológicas que 
permitem o Geo-referenciamento, bem 
como a geo-localização de informa-
ções e dados cruciais sob gestão do IN 
GC, permitindo, por conseguinte, a 
concepção de base de dados fidedignos 
e íntegros.   

 Segundo o ministro, é crucial 
criar sistemas de informação integra-
dos, por forma a garantir a integridade 
da informação e cumprimento satisfa-
tório dos actuais desafios que o INGC 
enfrenta como seja, cheias e secas em 
alguns pontos do país e, a questão dos 
deslocados na região norte do país. 
 

 
 

Momento revela a interação realizada entre ambas instituições MCTESTP e INGC 

 “Reconhecemos que o Instituto 
Nacional de Gestão de Calamidades 
(INGC) tem em uso sistemas tecnoló-
gicos de gestão de informação, contu-
do, o MCT ESTP pretende reforçar a 
capacidade dos sistemas em uso”, disse 
o ministro Salimo. 
 Ainda no decurso da reunião, o 
ministro Salimo considerou ser urgente 

a constituição de grupos de trabalhos 
conjuntos, sendo que o MCTESTP será 
representado pelo Instituto Nacional de 
Governo Electrónico (INAGE), insti-
tuição implementadora do Governo e-
lectrónico no país, e o Instituto Nacio-
nal de Tecnologias de Informação e 
Comunicação (INTIC), instituição re-
guladora no país.■ 
 

Covid-19: UE disponibiliza 100 milhões de Euros  
  Maputo (O Autarca) – A União Europeia (UE) e o Governo de Moçambi-
que celebraram, ontem, em Maputo, um programa de apoio ao orçamento do Esta-
do, no valor de 100 milhões de Euros (cerca de 8.5 mil milhões de Meticais), que 
visa responder aos impactos sócio-económicos da covid-19. A Comissária da UE 
para as Parcerias Internacionais, Jutta Urpilainen, afirmou que "Com este contribu-
to, a União Europeia vai apoiar o governo de Moçambique a satisfazer as suas ne-
cessidades orçamentais mais urgentes durante a pandemia e a manter os serviços de 
educação, saúde e protecção social para as populações mais vulneráveis no país”. 
Estes fundos vão permitir que serviços essenciais do Estado continuem a funcionar, 
incluindo o regresso seguro das crianças à escola, a expansão do sistema de protec-
ção social e dos serviços de saúde para as pessoas altamente vulneráveis.■ (R) 
 
 

O seu Diário Electrónico  Editado na Beira 
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 Prof. Doutor Severino Ngoenha realiza provas públicas 
para obtenção do grau de Professor Catedrático   
 Maputo (O Autarca) – A U-
niversidade Pedagógica de Maputo (UP-
Maputo) realiza esta terça-feira (03NOV 
2020) provas públicas do Professor Asso-
ciado, filósofo Severino Ngoenha, para 
obtenção do grau de Professor Catedráti-
co.  
 

  Professor Severino Ngoenha, 
candidato à Cátedra, é um filósofo de 
renome internacional que vem se des-
tacando no campo das ciências sociais, 
com particular destaque para Filosofia. 
“O candidato prestará provas na cáte-
dra de Filosofia Intercultural” – revela 
um comunicado da UP.  
 

 Referir que o candidato ocupa, 
actualmente, o cargo de Reitor da Uni-
versidade Técnica de Moçambique 
(UDM) e Director da Escola Doutoral em 
Filosofia na UP-Maputo. 
 O evento decorre desde esta 
manhã no Campus Universitário de 
Lhanguene. 
 O  Júri é constituído pelos Pro- 

 
  Esta manhã, o Prof. Doutor Se-

verino Ngoenha fará apresentação do 
Projecto da Cátedra “Intercultura como 
alternativa a biopolítica” e a tarde está 
prevista apresentação da Lição de Cá-
tedra: “Os tempos africanos do mun-
do”.■ (Redacção) 

fessores Doutores Teresa Maria da 
Cruz e Silva, Thomas Kesselring, Di-
dier Moreau e Bento Rupia Jr. 
 O anúncio do resultado pelo 
Presidente do Júri, Teresa Maria da 
Cruz e Silva está previsto para esta tar-
de. 

 
 
 
 
 
 

Muzimbite Lodge  
 

Anúncio de vaga 
 
O Muzimbite Lodge, localizado na Estrada Nacional Número Seis (EN-6), em Mafambisse, distrito de 
Dondo, dispõem de seguintes vagas para preenchimento imediato: 
 
 - 6 Arrumadeiras profissionais com mais de 3 anos de experiência. 
 
 - 12 Serventes de mesa  com mais de 3 anos de experiência. 
 
 - 2 Bar man profissionais com domínio de sistema informático. 
 
Os interessados devem apresentar os seguintes requisitos: CV, cópia de BI, carta de saúde, carta de 
referência ou recomendação, certificados de formação. 
  
As candidaturas podem ser entregues directamente nas instalações do Muzimbite Lodge, no endereço 
acima referido, ou enviadas para o e-mail: muzimbitilodge@hotmail.com 
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DE VEZ EM QUANDO... 
 

●por Afonso Almeida Brandão 
 
O “Atrevido” Das Duas Surpresas... 
  
 Esta    é   mais   No dia seguinte ela sai de cada, passa pelo ardina 

do «Scala», compra o jornal. Dali a pouco senta-se na es-
planada do «Continental» que fica mesmo do outro lado 
da Av. da República, e pede um café, folheia o jornal e, ao 
virar a página, surpreende-se com uma grande fotografia 
sua a tirar uma fotografia. Leva a palma da mão à boca, es-
pantada, olha instintivamente em redor, passa a página de-
pressa quando o empregado se aproxima, embaraçado. Não 
saberia o que dizer se o homem a reconhecesse no jornal. O 
empregado de mesa deixa-lhe o café, vai-se embora. Ela 
volta atrás a página para se ver melhor. Sente-se corar, en--
vergonhando-se sozinha. É tímida, nunca tinha aparecido 
no jornal, não percebera que era para isso que o fotógrafo 
desconhecido a retratara. 
 Passou mais de um ano. Ela voltou à Galeria de Ar-
te e percorre desta vez uma exposição de foto-reportagens 
e, de repente, vê novamente a fotografia do jornal, agora 
em tamanho natural. Fica ali especada, perplexa, sem pala-
vras. «Vê-se que o fotógrafo a achou muito bonita» – diz 
alguém atrás de si. Ela vira-se para ver quem é o desconhe-
cido que fez o comentário. Abana a cabeça a rir, desconcer-
tada. «Foi um fotógrafo que me apanhou “à sucapa” – diz – 
«não sei quem é». «Mas olhe que ficou muito bem» – diz e-
le – «e é uma fotografia premiada, já reparou?». Tem uma 
máquina na mão direita, segura-a com descontracção, como 
se estivesse habituado a trasportá-la. «Não resisto» – diz – 
«tenho  de lhe tirar uma fotografia a ver a sua própria foto. 
Posso?» Ela solta uma gargalhada fugaz, divertida, encolhe 
os ombros e responde: «porque não? Tire à vontade, é mais 
uma»... Na manhã seguinte, cumpre a sua rotina diária: com-
pra o jornal e vai lê-lo a tomar café. Vira a página e não quer 
acredtar no que vê. Lá está ela de novo fotografada na véspra. 
E trás uma legenda muito singela, com um título sugestivo: 
«Porque Me Olhas Assim?» Só então percebe que estivera a 
falar com o Autor da primeira fotografia de há um ano atrás e 
nem o reconhecera. Fora o Ricardo Rangel, o “atrevido” das 
duas “surpresas” e a exposição que ela fora visitar assinalava 
os 20 Anos da Carreira Artísitica e Profissional do consagrado 
Repoórter-Fotográfico do jornal NOTÍCIAS.■  

 

uma viagem ao Fundo da Gaveta do Esquecimento que 
escrevo, a juntar a tantos outros textos que escrevi ao longo 
da minha já extensa actividade profissional, como Jornalis-
ta. São Textos que dedico a pessoas que fizeram parte das 
minhas relacções, quer pessoais, quer profissionais; são es-
critos, em suma, que deixo a Título Póstumo e para Futura 
Memória, a Evocar com Saudade e Amizade Eterna os seus 
Nomes e aquilo que representaram para Mim. O Artigo de 
hoje vai para Ricardo Rangel, um dos mais representativos 
Repórteres-Fotograficos que conheci em finais dos Anos 60 
– e com quem tive o privilégio de trabalhar e convivir, a-
miúde, nas décadas de 70, 80 e 90 da Segunda Metade do 
Séc. XX e no início da Primeira Metade do Séc. XXI, 
quando já se encontrava retirado da profissão e doente, em 
casa. Vamos à história. 
...............................................................................................
 Ela tira uma foto a uma foto de uma mulher em 
tamanho natural. Ele deambula pelo espaço da Galeria da 
Casa Amarela, na então Lourenço Marques, onde hoje 
funciona o Museu da Moeda. Estamos no Ano de 1972. 
Não é o dia de vernissage, é somente um dia qualquer e 
tem de ilustrar uma reportagem de exposição de fotografia 
para o jornal NOTÍCIAS para onde trabalha. O texto 
acabaria por ser escrito por mim, a pedido do colega 
Cartaxo e Trindade, o responsável e Coordenador, à época, 
pela Página Cultural Confluência que se editava à 5ª Feira.   

 Nisto, dá com com ela à sua frente. Desloca-se no 
espaço em redor da fotografia que a interessa analisando-
lhe os ângulos com uma câmara à frente do rosto. A roupa 
que ela usa é desportiva, uma saia comprida, ténis. A roupa 
da mulher do retrato que ela observa é um vestido 
comprido. A Figura física das duas é semelhante, a posição 
também. Ele pára a observá-las, a mulher real e a foto. 
Fascinado com as similitudes, levanta a máquina, tira-lhes 
um “boneco”. Ela vira-se para trás, ele baixa a máquina, 
encolhe os ombros, faz uma expressão comprometida. 
«Não resisti» — diz. Ela ri-se e comenta: — Não faz mal». 
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