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EDITORIAL 
 

Parabéns Mulher Moçambicana, e continue firme 
representando a vossa grandeza e nobreza 
 

- Uma saudação especial à Fátima Oliveira, São Abdula, Sónia Saleiro Uache, Maria Pinto de 
Sá, Maria Narciso e Cledy Gisela pelo carinho incondicional que oferecem ao O Autarca. 
Felicidades e Tudo de Bom é o que O Autarca vos deseja pela celebração do 7 de abril 
 Beira (O Autarca) – Celebra-se esta quarta-feira, 7 
de abril, o Dia Dedicado a Mulher Moçambicana. É Feriado 
Nacional. A data lembra o papel heróico da Mulher Moçam-
bicana no processo de luta pela libertação do país do regime 
colonial  fascista português. O Governo de Moçambique ins- 

tituiu o 7 de abril – Dia da Mulher Moçambicana em home-
nagem a Josina Machel, destacada Herói Nacional falecida 
no período da guerra de libertação, mas a data representa o 
reconhecimento do Estado Moçambicano à todas mulheres 
nacionais. Pela efeméride, O Autarca SAUDA e  FELICITA 

toda Mulher  Moçambicana,  em  espe- 

  

 

 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 16/03/2021 
Compra Venda Moeda País 

77.5 79.06 EUR UE 

65.8 67.2 USD EUA 

4.51 5.6 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

  
Frase: 

 

Eu preferiria ser um fracasso em algo que amo do que um 
sucesso em algo que odeio – George Burns 
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cial a FÁTIMA OLIVEIRA, SÃO ABDULA, SÓNIA SA-
LEIRO UACHE, MARIA PINTO DE SÁ, MARIA 
NARCISO E CLEDY GISELA pela contribuição que dão 
a nação e, particularmente, pelo carinho que oferecem ao O 
Autarca. BEM HAJAM.  

À toda Mulher Moçambicana, hoje mais do que 
nunca, já não é de mais “ninguém” se não vossa própria a 
responsabilidade de cultivar a consolidação do espaço pelo 
qual lutaram e conquistaram, obviamente com o consequen-
te contributo e favoretismo dos homens.  

É um desafio importante agora que as mulheres lu-
tem para representar a sua NOBREZA e GRANDEZA. 

Todas as acções da mulher actual devem estar foca-
das na reflexão em torno desses dois importantes valores, 
que progressivamente estão reconquistando por mérito pró-
prio.  

Hoje as mulheres já não reclamam de espaço, privy-
légios na sociedade. Significa que já alcançaram o que tin-
ham por alcançar e agora e doravante o que sobra é revigo-
rar o seu estado e desenvolver princípios que permitam dig-
nificar as suas conquistas.  

No entanto, o que se nota hoje em dia é puramente o  
contrário.  As  mulheres  tornando-se mais hipócritas que os 
homens. As mulheres tornando-se trabalhadoras de sexo e 
dominando o mercado da prostituição. As mulheres tornan-
do-se mais violentas que os homens.  

Nesse aspecto de violência doméstica, urge salientar 
 

que o gráfico de registo de casos disparou colocando a mu-
lher acima dos homens. Mais crítico ainda é que os casos de 
violência doméstica envolvendo mulheres contra os homens 
são dos mais graves.  
 É sabido, entretanto, que a data que se celebra esta 
quarta-feira (7 de abril) assinala-se num momento extrema-
mente difícil, complicado pela problemática da pandemia 
covid-19. Por conseguinte, a realidade em curso desafia a 
Mulher Moçambicana a emancipar-se no combate contra a 
pandemia global.  

A Mulher Moçambicana na Saúde, no Campo, no 
Comércio, na Política, na Academia, no ambiente domésti-
co, em toda esfera onde se encontre enquadrada, é mais uma 
vez chamada a dar o seu máximo contributo na luta que a 
sociedade está enfrentando.  

Nesse momento difícil, deve emprestar o seu carin-
ho, o seu amor, o sorriso, toda atenção especial que lhe é pe-
culiar.  

Mulher Moçambicana use toda sua capacidade de 
influência para persuadir a sociedade a sua volta à encarar 
com maior seriedade a problemática imposta pela covid-19.  

Hoje, a Mulher Moçambicana está mais preparada e 
motivada do que sempre, pelo que nada justifica que ela va-
cile nessa luta global.  

Que a Mulher Moçambicana transforme o 7 de abril 
este ano numa ocasião ímpar para renovar a sua SOLIDA-
RIEDADE, o seu AMOR, a quailidade de cuidadora da so-
ciedade, dos Homens, idosos e das crianças.■ (R) 
 

Crianças de 11 anos brutalmente assassinadas em 
Cabo Delgado 

Maputo (O Autarca) – Crian-
ças de apenas 11 anos estão a ser deca-
pitadas na província de Cabo Delgado, 
apurou a Save the Children, à medida 
que o conflito continua a deslocar mi-
lhares. A agência conversou recente-
mente com famílias deslocadas que re-
lataram cenas horríveis de assassinato 
e luto e a perda de entes queridos. 

Uma mãe, de 28 anos de idade, 
falou do seu filho mais velho,  de 12 a- 
 

 

nos de idade, sendo decapitado perto 
de onde se escondia com os outros três 
filhos. Ela disse: 

“Naquela noite, a nossa locali-
dade foi atacada e casas foram queima-
das. Quando tudo começou, eu estava 
em casa com os meus quatro filhos. 
Tentamos escapar para o mato, mas e-
les pegaram o meu filho mais velho e o 
decapitaram. Não podíamos fazer nada 
porque também seríamos mortos”. 

Quase 670 mil pessoas estão a-
gora deslocadas dentro de Moçambique 
devido ao conflito em  Cabo Delgado –  

 

quase 7 vezes o número relatado há um 
ano. Pelo menos 2.614 pessoas morre-
ram no conflito, incluindo 1.312 civis. 
A situação piorou seriamente nos últi-
mos 12 meses, com a escalada de ata-
ques as vilas e localidades. 

Cabo Delgado também está a 
tentar se recuperar de choques climáti-
cos consecutivos, incluindo o ciclone 
Kenneth de 2019, o ciclone mais forte 
a atingir a parte norte de Moçambique, 
e enormes inundações no início de 
2020. 

Continuado da Pág. 04 
Nossos serviços:  

- Consultoria Ambiental  
- Planeamento Físico 
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 A Save the Children está in-
dignada e profundamente entristecida 
por relatos de que crianças estão a ser 
alvos deste conflito. Todas as crianças 
têm direito à vida e à segurança, e as 
crianças devem ser protegidas em to-
das as circunstâncias, incluindo em 
guerras e conflitos armados. Para as 
crianças que podem ter testemunhado 
o assassinato de seus irmãos, o seu so-
frimento pode durar anos. Muitos po-
dem sentir ansiedade e depressão ou a-
té mesmo sinais de Transtorno de Es-
tresse Pós-traumático (TEPT). 

Uma mãe de 29 anos de idade, 
está actualmente abrigada na casa do 
seu irmão com seus três filhos. Seu 
quarto filho tinha 11 anos quando foi 
assassinado por homens armados, e ela 
diz que está com o coração partido 
porque não teve a oportunidade de se 
despedir ou de dar ao filho um enterro 
adequado. Amélia disse: 

“Depois que o meu filho de 11 
anos foi morto, entendemos que não e-
ra mais seguro ficar na minha vila. Fu-
gimos para a casa do meu pai que fica 
numa outra vila, mas alguns dias de-
pois os ataques começaram ali tam-
bém. Eu, o meu pai e os meus filhos 
passamos cinco dias a comer bananas 
verdes e a beber água de bananeira até 
conseguirmos o transporte que nos 
trouxe aqui.” 

Chance Briggs, Director Geral 
da Save the Children em Moçambique, 
disse: “Relatos de ataques a crianças 
nos incomodam profundamente. A 
nossa equipa caiu em lágrimas ao ouvir 
as histórias de sofrimento contadas por 
mães em campos de deslocados e em 
famílias acolhedoras. Essa violência 
precisa parar e as famílias deslocadas 
precisam ser apoiadas enquanto se o-
rientam e se recuperam do trauma”. 

“Uma grande preocupação pa-
ra nós é que as necessidades das  crian- 

 
 

vem respeitar as leis humanitárias in-
ternacionais e de direitos humanos e 
tomar todas as acções necessárias para 
minimizar os danos civis incidentais, 
incluindo o fim de ataques indiscrimi-
nados e desproporcionais contra crian-
ças.” 

A Save the Children está res-
pondendo às necessidades urgentes das 
crianças deslocadas por conflitos e ci-
clones e suas famílias em Cabo Delga-
do. A resposta da organização atingiu 
mais de 70 mil pessoas, incluindo mais 
de 50 mil crianças, com programas de 
educação, protecção da criança, saúde 
(incluindo medidas contra a covid-19) 
e água e saneamento.■ (Redacção/ 
StC) 

 

ças deslocadas e suas famílias em Cabo 
Delgado superam em muito os recursos 
disponíveis para apoiá-las. Quase um 
milhão de pessoas enfrentam fome se-
vera como resultado directo deste con-
flito, incluindo pessoas deslocadas e 
comunidades anfitriãs”. 

“Enquanto o mundo estava fo-
cado na covid-19, a crise de Cabo Del-
gado inchou, mas foi totalmente esque-
cida. A ajuda humanitária é desespera-
damente necessária, mas poucos doa-
dores priorizaram a assistência para a-
queles que perderam tudo, até mesmo 
seus filhos”. 

“Criticamente, todas as partes 
neste conflito devem garantir que as 
crianças  nunca  sejam  alvos.  Eles  de- 
 

Moza emite USD 7.5 milhões em 
obrigações para apoiar novos 
negócios em Moçambique 
 ainda mais o seu compromisso e apoio 

contínuo ao Moza Banco no seu pro-
cesso de crescimento sustentável e de 
rentabilidade. "As obrigações emitidas 
pelo banco contribuirão para o aumen-
to da capacidade no apoio à actividade 
das empresas moçambicanas, o que es-
tá directamente alinhado com o object-
tivo do ARISE de estabelecer parcerias 
com fornecedores locais de serviços fi-
nanceiros para promover a inclusão fi-
nanceira em África". 

 

O Moza Banco continua a im-
pulsionar o seu negócio com base na 
promoção e fornecimento de uma ofer-
ta de valor integrada e segmentada de 
produtos e serviços financeiros, com o 
objectivo principal de promover rela-
ções estreitas ajustadas às necessidades 
dos seus clientes.■ (Redacção)  

 

Maputo (O Autarca) – O 
Moza Banco procedeu, recentemente, à 
emissão de um empréstimo obrigacio-
nista, por subscrição particular no 
montante de USD 7.500.000, com cu-
pão variável indexado à LIBOR USD a 
6 meses adicionada de um spread de 
5,5%, com vencimento em 2025 e inte-
gralmente subscrita pela ARISE BV. 

 

Para o PCA do Moza Banco, 
João Figueiredo esta operação repre-
senta um marco importante para o ban-
co. "Com esta emissão, o Moza Banco 
torna-se pioneiro no mercado financei-
ro nacional a emitir obrigações em 
moeda estrangeira, sob o contexto re-
gulamentar que orienta a emissão de tí-
tulos no país". 

 

Para o PCA da ARISE, Dee-
pak Malik, este investimento  solidifica 
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