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FIPAG garante melhoria do abastecimento de água à 
cidade da Beira 
 Beira (O Autarca) – A Direc-
tora do FIPAG na cidade da Beira, Cre-
milda Sitole disse que o abastecimento 
de água à esta urbe será melhorado pro-
ximamente, anunciando que a cobertu-
ra irá aumentar de 65 para 74 por cen-
to.  

 

“Estão em curso várias activi-
dades com o objectivo de proporcionar 
melhoria no abastecimento de água à 
cidade da Beira” – afirmou Cremilda 
Sitole, num encontro de cortesia com  o  

 
 

Presidente do  Conselho  Municipal  da 
 

  

 

 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 06/05/2021 
Compra Venda Moeda País 

69.04 70.42 EUR UE 

57.47 58.62 USD EUA 

4.01 4.02 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

  
Frase: O insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar 

de novo com mais inteligência – Henry Ford 
 



 

O Autarca – Jornal Independente, Quinta-feira – 06/05/21, Edição nº 4135 – Página 02/06 
FONTE: INE – INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA – 10 DE FEVEREIRO DE 2017 

 
 

Pormenor do encontro de cortesia entre o Presidente do Conselho Municipal da Beira, 
Albano Carige e a Directora do FIPAG neste ponto do país, Cremilda Sitole 

  

Beira, Albano Carige que, há dias, vi-
sitou o FIPAG para se inteirar dos pro-
jectos em curso para a melhoria do a-
bastecimento de água à urbe.  

O encontro permitiu as partes 
concordarem uma melhor articulação 
para uma melhor resposta às preocupa-
ções dos munícipes no tocante ao abas-
tecimeno de água, uma actividade con-
siderada fundamental para a melhoria 
da qualidade de vida dos habitantes da 
autarquia e o desenvolvimento de acti-
vidades empresariais.  

A preocupação do Edíl da Bei-
ra em relação ao abastecimento de á-
gua que tem sido deficiente em algu-
mas zonas da urbe encontrou resposta 
positiva, quando a Directora do FIPAG 
tranquilizou revelando a série de ac-
ções que a sua companhia está a desen-
volver neste domínio neste que é o se-
gundo maior centro urbano do país. 

Importa referir que nos últimos 
15 anos a cidade da Beira cresceu com 
a expansão de zonas habitacionais e de 
serviços, o que implica o desenvolvi-
mento de projectos de implantação de 
novas redes de abastecimento de água 
e o aumento da capacidade de produ-
ção e distribuição do precioso líquido. 

Cremilda Sitole referiu-se ao 
projecto “Mais Água para Beira e Don-
do”, em implementação desde Agosto 
do ano passado, que consiste na reabi-
litação e ampliação da rede de distri-
buição de água das duas cidades. 

Trata-se de mais uma investida 
do governo moçambicano para prover 
mais água aos habitantes das cidades 
da Beira e Dondo, na província central 
de Sofala. A empreitada está integrada 
no projecto WASIS II, financiado pelo 
Banco Mundial em 165 milhões de 
dólares, contemplando, além das cida-
des da Beira e Dondo, em Sofala, Tete 
e Moatize na província de Tete, Nacala 
 

O Ministro João Osvaldo Machatine lançando tubagem em Canhandula, acto que simbolizou o 
arranque da empreitada de reabilitação e ampliação da rede de distribuição de água das cidades da 

Beira e Dondo, em agosto de 2020, no quadro da iniciativa “Mais Água para Beira e Dondo” 

enfatizou que a iniciativa “Mais Água 
para Beira e Dondo” é mais uma de-
monstração da importância que o go-
verno atribui a componente abasteci-
mento de água, tanto nas zonas urba-
nas, peri-urbanas e rurais.■ (Érica 
Chabane)    

 

na província de Nampula, e Pemba em 
Cabo Delgado. 

O Ministro das Obras Públicas, 
Habitação e Recursos Hídricos, João 
Osvaldo Machatine que a 21 de agosto 
de 2020 lançou o projecto em Canhan- 
dula,  arredores  da  cidade  de  Dondo, 

 

PNG lança iniciativa Clubes da Paz 
 Beira (O Autarca) – Foi lançada na manhã desta quinta-feira (06maio 
2021), na cidade da Beira, a iniciativa Clubes da Paz. Trata-se de um programa do 
Parque Nacional da Gorongosa, a mais emblemática área de conservação de Mo-
çambique, localizado na província central de Sofala. 
 

 Com esta iniciativa, cujo lançamento foi testemunhado pela Secretária de 
Estado na província de Sofala, Stela Zeca, o Parque Nacional da Gorongosa pre-
tende contribuir no âmbito das acções de reinserção social dos combatentes nas 
zonas de proximidade da área de conservação e turismo.■ (Redacção)  
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vez desde o início da pandemia de covid-19 

 
mais elevados desde o início do inqué-
rito, há seis anos. 

Em abril, os preços dos meios 
de produção foram mais elevados devi-
do, em grande parte, a um aumento a-
centuado nos custos de aquisição, que 
foi atribuído a uma maior procura de 
matérias-primas. Os custos gerais dos 
meios de produção aumentaram ao rit-
mo mais elevado desde março de 2020. 
As empresas transferiram estes custos 
para os clientes através de uma subida 
nos preços de venda, apesar de a infla-
ção ter diminuído ligeiramente desde o 
período do inquérito anterior. Por últi-
mo, em abril, a confiança das empresas 
relativamente aos próximos 12 meses 
da atividade do setor privado foi bas-
tante positiva. Mais de dois terços dos 
inquiridos esperam que a produção au-
mente, mostrando esperança numa ma-
ior afluência de novos negócios, em 
mais exportações e na abertura de no-
vas sucursais. Como resultado, o nível 
de otimismo foi o mais elevado desde 
o final de 2019. 

 

que foi atribuído, em grande parte, ao 
aumento da afluência de novas enco-
mendas e do número de clientes. A re-
cuperação geral na produção foi sólida, 
com aproximadamente 22% das em-
presas a registarem mais atividade do 
que em março. 

Consequentemente, a atividade 
de aquisição aumentou ao ritmo mais 
elevado em mais de um ano e meio, já 
que as empresas procuraram reforçar 
os seus stocks, antecipando novos au-
mentos na procura e nos preços das 
matérias primas. O aumento da procura 
de meios de produção incentivou uma 
melhoria no desempenho do forneci-
mento, uma vez que os fornecedores 
enfrentaram uma forte concorrência, 
com os prazos de entrega a diminuir a 
um ritmo sólido. 

Os números do emprego caí-
ram pelo terceiro mês consecutivo, ori-
ginando, contudo, pressões sobre a ca- 
pacidade produtiva em várias empre-
sas. Designadamente, as encomendas 
em atraso aumentaram para  os  valores 

 

Maputo (O Autarca) – Se-
gundo a publicação do Standard Bank 
Mozambique que apresenta o Purcha-
sing Managers Index (PMI) – Índice 
de Gestores de Compras referente ao 
último mês de abril, em Moçambique, 
as condições das empresas aumentaram 
pela primeira vez em mais de um ano 
durante o mês de abril, tendo os últi-
mos dados do inquérito PMI™ mostra-
do sinais iniciais de uma recuperação 
do impacto da pandemia de covid-19. 
As empresas verificaram novos au-
mentos tanto na produção como nas 
novas encomendas, levando a uma for-
te subida na aquisição de meios de pro-
dução e na reposição de inventários. Is-
so coloca pressão adicional nos custos 
dos meios de produção, que subiram ao 
ritmo mais elevado desde março de 
2020. A confiança nas empresas relati-
vamente à produção futura atingiu um 
pico de 16 meses, mas os números do 
emprego continuaram a cair.  

Segundo a publicação, o prin-
cipal valor calculado pelo inquérito é o 
Purchasing Managers’ Index™ (PMI). 
Valores acima de 50,0 apontam para 
uma melhoria nas condições das em-
presas no mês anterior, ao passo que 
valores abaixo de 50,0 mostram uma 
deterioração.  

Em abril com 51,3, registando 
uma subida em relação a março com 
49,1, o principal indicador do PMI ve-
rificou o seu primeiro registo acima do 
valor neutro de 50,0 desde fevereiro de 
2020. Isto assinala a primeira melhoria 
nas condições das empresas desde que 
a economia sofreu o primeiro impacto 
da pandemia de covid-19 e das restri-
ções associadas.  

As empresas inquiridas regis-
taram um novo período de expansão 
nos níveis  de  produção  durante  abril, 

 

Economista vê possibilidade de 
saída da recepção neste trimestre 

Maputo (O Autarca) – Rela-
tivamente aos resultados  do  inquérito, Fáusio Mussá, economista-chefe do S-

tandard Bank - Moçambique,  afirmou: 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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recessão durante o segundo trimestre 
de 2021, uma vez que o país está a pas-
sar por um abrandamento das restri-
ções relacionadas com a covid-19. Os 
efeitos de base explicam grande parte 
do crescimento esperado, visto que a 
conjuntura ainda aponta para uma pro-
cura agregada moderada e um senti-
mento negativo, na sequência de uma 
série de ataques terroristas que origina-
ram uma situação humanitária na pro-
víncia norte de Cabo Delgado e mais 
atrasos na implementação de projetos 
de gás natural liquefeito (GNL).  

“Assim, as nossas previsões de 
crescimento a médio e longo prazo fo-
ram revistas em baixa, devido ao declí-
neo esperado do investimento direto 
estrangeiro, inevitavelmente acentua-
do, na sequência da declaração de for-
ça maior da Total relativamente ao seu 
projeto de GNL. É pouco provável que 
o crescimento médio do PIB exceda o 
crescimento populacional que se situa 
entre 2,5%-3% ao ano. Esta diminui-
ção das perspectivas de crescimento 
tem implicações macroeconómicas im- 
portantes devido às pressões fiscais as- 
 

 
madamente 60,7 no cenário bull, 65,4 
no cenário de base e 70,1 no cenário 
bear. A inflação do final do ano no ce-
nário base aponta para 7,1% em rela-
ção ao mesmo período do ano anterior, 
com uma previsão de recuperação do 
PIB a manter-se baixa num crescimen-
to anual de apenas 1,6% em relação ao 
mesmo período do ano anterior".■ (Re-
dacção/ Standard Bank Mozambique) 

 

sociadas e às implicações sobre a ba- 
lança de pagamentos. 

“Considerando o risco inerente 
às previsões e a incerteza relacionada 
com (i) os atuais desafios de seguran-
ça; (ii) a incerteza de resposta em ter-
mos de políticas; (iii) a COVID-19; e 
(iv) os eventos climáticos, prevemos 
que o dólar americano e o metical en- 
cerrem o ano com um valor de  aproxi- 

ADEL impulsiona actividades de poupança nas comunidades de Nhangoma 
 bique, Bernardo Magira, visa garantir o 

reflorestamento das áreas com fruteiras 
para compensar as espécies devastadas 
pelas intempéries. 

 

Para garantir a vitalidade das 
plantas e o sucesso de toda actividade 
de reflorestamento, o projecto inclui a 
implantação de sistema de rega de bai-
xo custo, que funcionam na base de á-
gua e vento.  

 

Para este último projecto, o 
Empoderando Moçambique conta com 
o financiamento da ONG sul africana 
Dream New Future, no valor de rçado 
em 300 mil euros.■ (Francisco Este-
ves)  

 

res.  
 

Maria Madalena e António Vi-
cente, ambos beneficiários do progra-
ma de poupança em Nhangoma, enalte-
ceram a iniciativa da ADEL, justifican-
do que a mesma está a proporcionar 
significativas mudanças em suas vidas. 
 

Accão de reflorestamento e 
repovoamento animal  
 

Ainda em Nhangoma, para ga-
rantir a segurança alimentar e geração 
de renda às famílias, o Empoderando 
Moçambique iniciou com o processo 
de entrega de mudas de árvores de fru-
ta e aves. A  acção, segundo o delega-
do nacional do Empoderando  Moçam-  

 

Beira (O Autarca) – No po-
voado de Nhangoma, posto administra-
tivo de Nhangau, arredores da cidade 
da Beira, 12 associações comunitárias 
estão envolvidas em grupos de pou-
pança com sistema de crédito rotati-
vo. Segundo Moses Kekano, oficial da 
ADEL em Sofala, a iniciativa a de 
criação de grupos de poupança visa ga-
rantir o empoderamento das famílias a-
fectadas pelos ciclones idai, chalane e 
eloise naquele povoado.  

O projecto com a duração de 3 
anos conta com o financiamento da 
ONG Emponderando Moçambique, no 
valor de 45 mil libras. 80 por cento dos 
beneficiários  do  projecto  são  mulhe- 

 

O seu Diário Electrónico Editado na Cidade da Beira 
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Dominique Gonçalves (Gestora do Programa de 
Ecologia dos Elefantes da Gorongosa) seleccionada 
para a lista inaugural de "WILD Innovators" 
 

 
 

Chitengo (O Autarca) – Do-
minique Gonçalves é uma jovem mo-
çambicana que se tornou renomada no 
mundo da ecologia. É, actualmente, 
Gestora do Programa de Ecologia dos 
Elefantes da Gorongosa. A propósito 
da eleição disse: “Estou entusiasmada 
em trabalhar ao lado da Fundação 
“WILD ELEMENTS”, uma organiza-
ção que trabalha para elevar e apoiar o 
trabalho de conservação liderado por 
mulheres locais, comunidades indíge-
nas e pessoas de cor na linha de frente 
da conservação. Estou extremamente 
honrada em fazer parte da lista inaugu-
ral de bolseiras, um grupo de mulheres 
inspiradoras”. 

Esta bolsa será usada para es-
tudar a ecologia dos elefantes e estraté-
gias para construir a coexistência entre 
os seres humanos e a vida selvagem na 
região alargada da Gorongosa. 

Dominique tem como paixão 
inspirar a próxima geração de mulhe-
res conservacionistas e trabalha em es-
treita colaboração com os “Clubes de 
Raparigas” da Gorongosa e as escolas 
locais para inspirar as jovens a explo-
rarem carreiras na ciência e na conser-
vação. 

A WILD ELEMENTS é uma 
plataforma propositadamente dedicada 
a acelerar os esforços de conservação e 
a dimensionar as mudanças ambientais 
globais, promovendo e protegendo a 
humanidade, as espécies animais e as 
plantas. A Fundação WILD ELEMEN-
TS é uma organização sem fins lucrati- 
vos que investe na mudança  por  meio 

 
 

 
 

Dominique Gonçalves numa operação para colocar uma coleira GPS num elefante, no PNG  

lares americanos para o seu trabalho. 
Eis a lista inaugural de "WILD 

Innovators": Dominique Gonçalves, 
Moçambique (PNG - Programa de E-
cologia de Elefantes e doutoranda na 
Universidade de Kent, Reino Unido); 
Richelle Thomas, EUA (Protecção de 
Plantas Medicinais na Universidade do 
Arizona); Abigail Williams and Jayne 
Goss, Reino Unido (Farm Urban); Eri-
ka Allen and Laurell Sims, Estados U-
nidos (Urban Growers Collective); Dr. 
Krithi Karanth, Índia (Centro de Estu-
dos da Vida Selvagem); Genesis Bu-
tler, EUA (Youth Climate Save); Shei-
la Funnell, Quénia (Grevy’s Zebra 
Trust); Rosamira Guillen, Colômbia 
(Proyecto Titi); Resson Kantai Duff, 
Quénia (EwasoLions); Dra. Adriana 
Verges, Austrália (Operation Posidonia 
at UNSW Sydney).■ (Redacção/ PNG) 

 

da defesa e da filantropia - injectando 
recursos nos esforços para salvar o pla-
neta liderados por mulheres, indígenas 
e pessoas de cor. 

A Fundação WILD ELEMEN-
TS está a começar com um investimen-
to inicial de 3 milhões de dólares ame-
ricanos em organizações de sustentabi-
lidade e conservação, em linha com os 
Objectivos de Desenvolvimento Sus-
tentável das Nações Unidas.  

A Fundação seleccionou dez 
projectos, liderados por mulheres de 
todo o mundo consideradas "WILD In-
novators, que farão parceria com 
"WILD Advocates" (artistas e influen-
ciadores) que utilizarão as suas plata- 
formas digitais para a consciencializa-
ção tão necessária de novos públicos. 
Cada "WILD Innovator" irá receber 
uma bolsa de dois anos de 100.000  dó- 
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