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As condições de negócio decrescem ao ritmo mais 
lento dos últimos seis meses 
 

Segundo estudo do Standard Bank Mozambique, que  
apresenta três principais conclusões: (i)- A produção 
continua a cair acentuadamente, mas o ritmo abrandou; (ii)- 
A mão de obra cresceu pela primeira vez desde Março; e 
(iii)- As expetativas descem para o mínimo em quase quatro 
anos. Os dados foram recolhidos em 11-25/9 de 2020. 
  Maputo (O Autarca) – Se-
gundo uma publicação do Standard 
Bank Mozambique tornado pública es-
  
 

ta terça-feira (06OUT2020), em Se-
tembro último, a economia do sector 
privado moçambicano registou novas e 

 
 

acentuadas quedas na actividade e na 
procura, de acordo com os dados do úl-
timo inquérito. O declínio geral abran-
dou ligeiramente a partir de Agosto, 
para o que contribuiu o primeiro au- 
mento do emprego em seis meses. 
Contudo, as previsões das empresas 
moçambicanas quase atingiram o valor 

  

 

 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 29/09/2020 
Compra Venda Moeda País 

83.46 85.12 EUR UE 

71.45 72.87 USD EUA 

4.18 4.27 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

  
Frase: Felicidade é quando o que voce pensa, o que voce diz e o 

que voce faz estão em harmonia.■ – Mahatma Gandhi 
.■ 
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 O principal valor calculado pe-
lo inquérito é o Purchasing Managers’ 
Index™ (PMI™). Valores acima de 
50,0 apontam para uma melhoria nas 
condições para as empresas no mês an-
terior, enquanto os registos abaixo de 
50,0 mostram uma deterioração. 
 O índice principal subiu de 
46,1 em Agosto para 46,6 em Setem-
bro, indicando uma deterioração ligei-
ramente mais moderada, embora ainda 
sólida, na saúde do sector privado mo-
çambicano. O inquérito revelou um sé-
timo mês consecutive de declínio, em-
bora o mais suave desde Março. 
 As restrições devido ao coro-
navírus (covid-19) tiveram um impacto 
adicional na actividade empresarial e 
na procura no final do terceiro trimes-
tre, conforme demonstrado por várias 
empresas inquiridas que indicaram 
uma queda no número de clientes. Co-
mo resultado, as novas encomendas di-
minuíram pelo sexto mês consecutivo, 
embora a um ritmo mais lento neste 
período. 
 Segundo a pesquisa, os níveis 
de produção continuaram a diminuir 
em Setembro, devido à redução da ac-
tividade empresarial, em linha com os 
volumes de vendas mais baixos. O de-
clínio abrandou pelo quinto mês conse-
cutivo, mas manteve-se globalmente a-
centuado. As empresas também fize-
ram cortes adicionais nas compras e in-
ventários, embora a um ritmo mais len-
to do que o da produção. 
 Numa perspetiva mais positi-
va, as empresas moçambicanas aumen-
taram as contratações durante o mês, a-
pós um período de cinco meses de per- 
da de postos de trabalho em virtude das 
restrições da covid-19. A expansão da 
mão-de-obra refletiu os esforços de al-
  

gumas empresas para acelerar a activi-
dade. Paralelamente, as empresas vi-
ram apenas uma ligeira diminuição das 
encomendas em atraso, a mais baixa 
dos últimos seis meses. 
 Embora as empresas tenham 
aumentado o emprego, as previsões de 
actividade futura foram mais cautelo-
sas em Setembro. Os níveis de confian-
ça para os próximos 12 meses caíram 
para o mínimo em quase quatro anos, 
devido às preocupações com o impacto 
a longo prazo da pandemia. 
 Entretanto, os últimos dados a-
pontavam para uma nova melhoria nos 
prazos de entrega dos meios de produ-
ção, uma vez que os fornecedores ale-
gadamente aumentaram a capacidade a 
fim de angariar clientes. As melhorias 
compensam os relatos de atrasos nos 
aeroportos e de lentidão no forneci-
mento. 
 Os preços dos meios de produ-
ção diminuíram pelo sexton mês con-
secutivo durante o mês de Setembro, 
devido a uma procura mais fraca dos 
meios de produção e novos cortes nos 
salários. Contudo, como se viu em A-
gosto, a pressão de custos deflacioná-
rios foi apenas moderada e muito mais 
suave do que no auge da pandemia. 
Entretanto, uma deterioração das taxas 
de câmbio levou as empresas a aumen-
tar os seus encargos, registando-se o 
terceiro aumento sucessivo dos preços 
de venda. 
 
Comentário 
 Fáusio Mussá, economista-
chefe do Standard Bank, comentou: 
 "Moçambique   continua   a  a-
  

vançar com o levantamento gradual 
das restrições sociais e económicas que 
foram implementadas para ajudar a 
combater a pandemia da covid-19, ape-
sar de o número de infecções continuar 
a aumentar. Isto inclui a abertura das 
fronteiras, como parte dos esforços dos 
governos para definir o “novo normal” 
e ajudar a reduzir o impacto negative 
da pandemia na actividade económica. 
O estado de emergência foi suspenso, 
tendo o governo implementado uma 
“situação de calamidade” desde 7 de 
Setembro. 
 “Dados de 29 de Setembro 
mostram que Moçambique registava 
um número total de 8.556 infecções 
por Covid-19, após a realização de 
136.683 testes. A taxa de recuperação 
situava-se nos 60,8%, o que se traduz 
em 5.205 recuperações e 59 mortes. As 
incfecções diárias apresentavam uma 
aceleração no final de Setembro para 
300 casos por dia. Estes números não 
permitem prever com certeza o pico 
em Moçambique. 
 “Tal como foi publicado na e-
dição de Setembro do Standard Bank's 
African Markets Revealed, actualize-
mos os nossos cenários de crescimento 
para Moçambique, de modo a ter em 
conta a maior incerteza e os efeitos ne-
gativos da pandemia e da escalada da 
guerra em Cabo Delgado. Desta forma, 
os nossos cenários base, bull e bear, in-
cluem agora uma contracção do PIB 
neste ano que varia de 1,3% a/a, no ca-
so de base, a 1,9% a/a no cenário bear, 
com uma previsão de recuperação a 
partir do segundo trimestre de 2021 no 
cenário base". 
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A PAZ É A MAIOR VITÓRIA DOS MOÇAMBICANOS 

FELIZ 4 DE OUTUBRO, DIA DA PAZ 
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 Celebramos um acordo que nos trouxe a Paz. 
O nosso desejo é que esta Paz se mantenha, 

pois, só assim o país poderá continuar a 
acompanhar o tão almejado desenvolvimento. 
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04 de Outubro 
Dia da Paz  

 

Com a Paz, a Emodraga empenha-se contínua e arduamente para 
garantir a navegabilidade e acesso seguros aos portos nacionais 

Viva a Paz 
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BM participa pela primeira vez da Semana Mundial do Investidor 
 Maputo (O Autarca) – O Banco de Moçambique (BM) participa, pela primeira vez, da Semana Mundial do Investi-
dor (SMI), que já vai na sua 4ª edição, a realizar-se entre os dias 05 e 11 de Outubro cortrente. 
 A Semana Mundial do Investidor (SMI) é uma iniciativa global promovida pela Organização Internacional das Co-
missões de Valores, com o objectivo de sensibilizar e alertar para a importância da educação financeira e da protecção dos 
investidores em valores mobiliários.  
 A SMI incentiva que instituições e organizações, governamentais ou não, incluindo universidades, faculdades, esco-
las e demais interessados, participem da Semana Mundial do Investidor, organizando e promovendo iniciativas que atendam 
aos objectivos da campanha e que respeitem as directrizes estabelecidas. 
 O objectivo principal da SMI 2020 é conscientizar sobre a importância da educação e da protecção do investidor ten-
do como foco a construção de resiliência financeira para um mundo pós-covid, com iniciativas para diferentes segmentos da 
população: funcionários e empresários; investidores seniores, jovens e adolescentes; bem como grupos vulneráveis. Eventos 
sobre inovação financeira e finanças sustentáveis também serão promovidos.■ (Redacção) 
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JLA Advogados é a sociedade de advogados do ano nos Africa Legal Awards 
 Maputo (O Autarca) – A JLA Advogados, sociedade de advogados moçambicana, parceira da Abreu Advogados, 
foi eleita como a melhor sociedade de advogados do ano no  mercado africano, nos prémios internacionais African Legal A-
wards 2020, uma iniciativa da editora Law.com International. 
 Zara Jamal, sócia da JLA Advogados e da Abreu Advogados, comentou que “estamos todos muito felizes por tão 
prestigiado prémio que é o reconhecimento do trabalho que desenvolvemos estes anos na JLA, mas também de todos os nos-
sos clientes que diariamente nos confiam os seus desafios. Esta distinção espelha a nossa dedicação e confirma um caminho 
único que temos percorrido focados na inovação e na entrega de serviços jurídicos diferenciados e estratégicos em Moçambi-
que”. Duarte de Athayde, Managing Partner da Abreu Advogados, após dar os parabéns a toda a equipa da JLA Advogados 
por tão importante distinção, destacou “o lugar único que a JLA tem tido em Moçambique, sendo já um parceiro reconhecido 
internacionalmente por empresas e escritórios de advogados. Como projecto de referência que queremos ser nos países de 
língua portuguesa, este prémio só nos pode encher de orgulho pelo caminho percorrido, mas também constitui uma responsa-
bilidade acrescida para os passos a dar no futuro.”  
 A JLA conta com 10 anos de prática no mercado de Moçambique, contando com uma equipa de 10 advogados que 
se dedicam a grandes projetos de investimento estrangeiro. Recentemente, a JLA assessorou aquele que foi o maior projeto 
de investimento na área de oil&gas no país.  
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FELIZ 4 DE OUTUBRO 
DIA DA PAZ E 

RECONCILIAÇÃO 
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Ataques em Cabo Delgado: EUA refere que há problemas 
locais que estão a ser explorados pelos terroristas 
 Maputo (O Autarca) – A partir de Stuttgart, Alemanha, o Major-General Dagvin Anderson, comandante do coman-
do de operações especiais dos Estados Unidos da America (EUA) em África, falou do terrorismo no continente africano, na 
conferência de imprensa realizada recentemente. O Comandante do Comando de Operações Especiais dos EUA em África 
não tem dúvidas de que existem problemas locais de desenvolvimento que estão a ser aproveitados pelos terroristas para ex-
pandirem a sua ideologia. Questionado sobre um possível envolvimento militar dos Estados Unidos no conflito em Cabo 
Delgado, o homem forte do Comando de Operações Especiais dos EUA em África respondeu afirmando que esse seria o úl-
timo recurso. “Nós queremos manter isso o mais longe possível das forças armadas, porque existem vários meios de nos en-
volvermos na luta contra o extremismo violento, sobretudo para eliminar as suas condições subjacentes”.  
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DE VEZ EM QUANDO... 
 

●por Afonso Almeida Brandão 
 
AS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS, 
A SAÚDE E O COVID-19  

 Depois dos fracassos sucessivos das grandes Con-
ferências Internacionais destinadas a estabelecer novas me-
tas programáticas para conter, ou se possível reverter as al-
terações climáticas a nível global, é um imperativo de cons-
ciência trazer este problema para as páginas do jornal e 
também das Televisões.  
 Os compromissos assumidos dentro de um deter-
minado cenário económico tornam os Líderes das grandes 
potências surdos e cegos àquilo que todos nós podemos ve-
rificar: as alterações climáticas que se prevêem, num Futu-
ro próximo — apesar de se fazerem sentir já por aí —, vão 
afectar drasticamente as nossas vidas e, mais ainda, a dos 
nossos filhos e dos nossos netos. 
 Não existem dúvidas quanto ao impacto que as al-
terações climáticas terão sobre a Saúde das populações: sa-
bemos que, com as Temperaturas elevadas como aquelas 
que temos tido  e o aumento da Poluição vão multiplicar-se 
os casos de doença respiratórias, cardíacas e cerebrovascu-
lares, independentemente do surgimento inexplicavál (a ní-
vel Mundial) do COViD-19. Lembremo-nos que, no Verão 
de 2003, o Calor que então se fez sentir e que vitimou mais 
de vinte e cinco mil pessoas na Europa, predominantemente 
idosos e crianças — e agora este de 2020 que está “à por-
ta”, entre nós, em Moçambique —, e que promete ser “bem 
quente”... 
 As altas Temperaturas provocam Tempestades, 
Tornados e Tufões, que vão também destruir e poluir as 
fontes de água potável, com o inevitável aumento das doen-
ças infecciosas. As doenças que hoje estão confinadas a zo-
nas restritas, de Clima Quente como é o caso de África e 
em particulkar de Moçambique — como o Paludismo e o 
Dengue, espalhar-se-ão por toda a Europa e pelo resto do 
Mundo. Tudo isto contribuirá para o embobrecimento ge-
neralizado, com consequentes carências alimentares.  
 As publicações científicas na área da Medicina já 
há algum tempo que publicam matérias sobre estes conteú-
dos, com o intuito de sensibilizar os médicos para a neces- 
sidade de se prepararem para o desafio de conter e tratar as
  

novas doenças que irão surgir, fruto das alterações climáti-
cas. Será o COVID-19 uma consequência...?!  
 O que é realmente novo nesta temática veio em 
Novembro de 2019, na conceituada revista Lancet e poste-
riormente nas seguintes edições, uma série de estudos que 
mostram que as estratégias individuais para reduzir a emis-
são de gases com efeito estufa — causa de subreaqueci-
mento da Atmosfera — trazem benefícios imediatos para a 
Saúde das populações. 
 As estratégias preconizadas pra reduzir a emissão 
de gases para a Atmosfera passam por comportamentos in-
dividuais mais ajustados com esta nova Realidade. A men-
sagem que fica dessa leitura é de que não podemos ficar à 
espera que os grandes senhores do Mundo se entendam. 
Cada um de nós deve olhar à sua volta e pensar no que po-
de fazer, à sua escala, para salvar o Planeta e,a ao fazê-lo, 
está também a contribuir para melhorar a sua própria saúde.  
 Só para dar um exemplo: em todas as casas é sem-
pre possível reduzir o consumo de energia eléctica e de gás, 
utilizando equipamentos amigos do Ambiente e evitando 
perdas de calor no aquecimento das casas. Assim como 
quando se vai para o trabalho, e sempre nas deslocações 
curtas, optar por anmdar a pé. Nas outras, quando isso não 
é possível, utilizar os transportes públicos (apesarem de se-
rem deficit´´arios entre nós...). Com medidas simples como 
estas está-se a reduzir a emissão de gases para a Atmosfera 
e a melhorar a qualidade do Ar que respiramos. 
 E mais uma vez recordo que fazer uma alimentação 
simples, pouco elaborada ao lume e com muitos Vegetais, 
se possivel dos que crescem sem adubos químicos nem pes-
ticidas, melhorar a Saúde do coração. Este agradece-lhe e 
todos nós também. 
 Não sei se ainda vamos a tempo de evitar o Cená-
rio Negro que nos têm anunciado, mas seguramente pode-
mos minimizá-lo. Devemos isso às Futuras Gerações. E, 
entretanto, deve ser preciso continuar atentos e ter o cuida-
do de evitar o contágio com o Vírus Maltido que se espa-
lhou por todo o Mundo e que continua a matar pessoas dia-
riamente.■    
 

O seu Diário Electrónico  Editado na Beira 
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Por: José Matusse Duarte 

As relações intersubjectivas e as construções distorcidas 
do outro: o racismo e os seus paradoxos 2/2 
 
 

 A reflexão sobre o racismo impele-nos a fazer refe-
rência à xenofobia. A xenofobia (do grego, xenos: estran-
geiro + phobeo: ter horror + ia) encerra em si a significação 
de «temor, aversão, ódio, rejeição daquele que é apercebido 
como sendo estrangeiro daquilo que vem do estrangeiro 
porque supostamente ameaçador de um equilíbrio, de uma 
harmonia local, autóctone» (Jacques Tarnero, Racismo, 
Texto Editora, Lisboa 1997,  pág. 7). 
 Cingindo a nossa reflexão à mesma perspectiva 
centrada na xenofobia, urge acentuar que George M. Fre-
drickson sustenta que «A xenofobia (…) é um fenómeno 
antigo e virtualmente universal, enquanto que o racismo 
(…) é uma construção histórica com uma carreira traçável, 
cobrindo o período entre os séculos XV e XXI» (George 
M. Fredrickson, o.c., pág.120). Estas notas encerram em si 
a significação de que George M. Fredrickson estabelece 
distinção entre a xenofobia que remete para o fenómeno u-
niversal e o racismo que reenvia para a construção histórica 
determinada. Tal construção fora efetivada pelos europeus. 
A universalidade do fenómeno da xenofobia remete para a 
constatação de que o mesmo abrange os colonizados ne-
gros, como seres humanos. Por outras palavras, o fenómeno 
em referência afeta a espécie humana, os seres humanos e, 
por conseguinte, tem por agente o ser humano em geral. 
Neste horizonte, os negros, ao longo das suas relações in-
tersubjectivas estabelecidas com os colonizadores euro-
peus, como polos de relação, é possível que tenham revela-
do a estes polos, atitudes remitentes à xenofobia. As rela-
ções intersubjectivas que os aludidos colonizadores euro-
peus estabeleciam com os mesmos negros colonizados fun-
dadas na diplomacia, que experienciavam êxito ou fracasso, 
fundamentam isso. 
 A referência ao racismo como construção histórica, 
elaborada com fins de dominação política (cfr. D. Negro 
Pavón, o.c.), reenvia-nos para a problemática fundada na 
polaridade do ideal e na polaridade da realidade. A polari-
dade do ideal é representada pelo facto de que o construído, 
referido aos negros, enraizado no  atributo  da  cor  da  pele
   

que o levava a considerá-lo da raça inferior e a efectivar a-
titudes centradas no preconceito, na segregação e na discri-
minação, como formas elementares do racismo, se desenro-
lasse, de fato, num sentido, isto é, no sentido do europeu ou 
branco, pertencente à raça superior para o negro, pertencen-
te à raça inferior. A polaridade da realidade infirma isso, 
pois que as mesmas atitudes preconceituosas e discrimina-
tórias se verificavam também, no sentido do colonizado pa-
ra o colonizador, com  fundamento no atributo da cor da 
pele  representado pela cor branca, da cultura e doutro (cfr. 
J. Machado a Tito Augusto de Carvalho, 20/9/1901: AHU, 
CM). Neste horizonte, distingue-se entre o construído redu-
cionista a partir de cima remitente à ideologia racista, vi-
sando a dominação e o vivido pelo europeu ou branco a 
partir do solo (experiencial), das palpitações, dos sais mi-
nerais  ou das emanações da realidade mesma do solo no 
qual o mesmo europeu fixava o pé. O segundo caso encerra 
em si a significação de que o ser humano branco, indivi-
dual, concreto, no tempo colonial, experienciou situações 
de xenofobia e do racismo levadas a cabo pelos negros. De 
fato, segundo Jacques Tarnero, o racismo é partilhado pelas 
diversas sociedades humanas, incluindo o racismo dos ne-
gros em relação a outros negros. Ele chama a isso racismo 
sem fronteiras (cfr. Jacques Tarnero, o.c. pág. 4). Nesta 
ordem de ideias, fenomenologicamente, o racismo reveste-
se do caráter de bipolaridade, isto é, pode verificar-se nos 
dois sentidos, a saber, no sentido do branco para o negro e 
no sentido do negro para o branco, com fundamento no a-
tributo da cor, da cultura, do preconceito e da discrimina-
ção ou doutro. O racismo entre brancos e o racismo entre 
negros pode desenrolar-se com fundamento diferente do do 
atributo da cor (funda-se no atributo étnico, cultural, lin-
guístico, etc., como retro constatámos).  
 George M. Fredrickson sublinhando a dimensão da 
conexão entre a xenofobia e o racismo sustenta que «A xe-
nofobia pode ser ponto de partida sobre o qual o racismo se 
pode construir (…)» (cfr. George M. Fredrickson, o.c., pág. 
15). Este ponto de vista encerra em si a significação de  que 
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 o medo ao estranho pode conduzir o indivíduo a manifestar 
atitudes fundadas no preconceito e discriminação, visando 
este estranho, tendo como fundamento o atributo da cor da 
pele, da etnia, da cultura, da língua, etc. 
 Michel Wieviorka fixando-se no facto, no fenóme-
no, na realidade em si  mesma considerada, advoga  que «o 
termo racismo apareceu entre as duas guerras, para se im-
por na linguagem corrente das sociedades coloniais, e de-
pois de todo o planeta, ao longo dos anos do pôs- guerra. 
Mas se a palavra é recente (a sua entrada no dicionário La-
rousse data de 1932) as ideias e as práticas para as quais re-
metem são antigas e não procedem apenas da experiência 
ocidental» (Michel Wierviorka, o.c., pág. 19). Ele refere-se, 
entre outras, à experiência vivida pelos europeus remitente 
ao racismo ad intra, isto é, virado para dentro da Europa ou 
do Ocidente supra aludido. 
 A xenofobia e o racismo do branco em relação ao 
negro e do negro em relação ao branco pode fundar-se nos 
pressupostos do princípio da macrovisiologia (entendemos 
pelo princípio da macrovisiologia a situação em que a visão 
do outro é imediata, generalizante e remitente à sua condi-
ção originária (cfr. José Matusse Duarte, o.c. pág. 59). Nes-
te horizonte, as relações intersubjectivas estabelecidas entre 
as raças (branca e negra) postulam o seu desenrolar-se sob 
os pressupostos fundados na linha elótica (que liga os dois 
polos), sensorética, representada pelo vidicriticismo (en-
tendemos por vidicriticismo a situação em que se postula a 
verificabilidade da qualidade das relações intersubjectivas). 
Neste horizonte, a dimensão crítica, de advertência da ra-
zão, da atribuição denominativa ou classificativa da conota-
ção da ação efetivada é da ordem da subjectividade envol-
vida na polaridade relacional ou da alteridade (do outro) 
externa à mesma relação. Esta dimensão é passível de se 
fundar nos pressupostos da dialética centrada na subjectivi- 
 

dade e na objetividade. 
 O racismo, tal como foi concebido, arquitetado pe-
lo europeu, reveste-se da dimensão paradoxal. Efetivamen-
te, as ações da mesma natureza são detentoras de significa-
ção diversa, bipolar (racista e não racista), determinada pe-
lo seu agente. Efetivamente, se a efetivação de tais ações ti-
ver por agente um indivíduo da raça branca é passível de 
ter a classificação significativa que reenvia para a polarida-
de de ações racistas, isto é, com a conotação conteudal ra-
cista (se o objecto da ação for um não branco- sendo branco 
as mesmas ações adquirem a significação de não racistas: 
contida no dicionário ou habitual, sem conotação conteudal 
racista). Em contrapartida, se a mesma natureza das  ac-
ções,ou melhor, se as mesmas ações  tiverem por  agente 
um negro é possível que a classificação significativa das 
mesmas ações não seja integrável na polaridade  de ações 
racistas,  mas na significação contida no dicionário  ou ha-
bitual sem conotação conteudal racista (quer o objeto das a-
ludidas ações seja branco ou negro). Estas notas remetem 
para a coerência determinada pela construção ideological 
reducionista, unidimensional do racismo feita a partir de 
cima, visando conferir apoio à dominação colonial. Não 
obstante, os seres humanos (brancos e negros), individual-
mente, com o pé fixo no solo (experiencial), eram passíveis  
de viver a experiência fundada na circulação dos sais mine-
rais, neles, provindos das profundezas do mesmo solo, ou 
melhor, nas palpitações do aludido solo representadas estas 
pela realidade social remitente à xenofobia e ao racismo, 
impossibilitados de travar o ímpeto intrínseco impositor 
destas palpitações impelidoras da produção de discurso im-
plicito ou explicito centrado nesta experiência (cfr. Oliveira 
Gomes ao Secretário Geral do G. Geral de Moç., 26/5/ 
1897: AHU, CM; cfr. tb. Ferreira Pinto Basto ao Adm. 
del., 3/12/1910: AHU, CM).■  
 

Hepatites afectam 325 milhões de pessoas no mundo e causa 1,4 milhão de mortes por ano 
 Beira (O Autarca) – Dados divulgados recentemente pela Organização Mundial da Saúde (OMS) revelam que as 
hepatites afectam 325 milhões de pessoas no mundo e causam, por ano, 1,4 milhão de mortes.  
 Segundo a OMS que luta por elevar a consciência global e provocar mudanças reais em torno desta doença, as hepa-
tites são a segunda maior causa de morte entre as efermidades infecciosas depois da tuberculose, existindo no mundo nove 
(9) vezes mais pessoas infectadas com as hepatites do que com o HIV. As hepatites B e C são as mais frequentes, contudo e-
xistem outras Hepatites (A, D e E) e todas caracterizam-se por uma inflamação dos tecidos do fígado. 
 Em Moçambique, as hepatites mais frequentes são do Tipo-B e C. Em 2017, um relatório conjunto do Ministério da 
Saúde, OMS, Médicos Sem Fronteiras e Universidade Eduardo Mondlane, indicava que cerca de dois milhões de pessoas 
tinham sido infectadas pela Hepatite-B (VHB) em Moçambique, com prevalência estimada de 7 % na população.  
 A Hepatite B é responsável por uma carga substancial de doenças clínicas.■ (Redacção)  

   

 

 

Propriedade: AGENCIL – Agência de Comunicação e Imagem Limitada 
Sede: Rua do Aeroporto – Desvio 2141 – Casa 711 – Beira 

E-mail: oautarca@gmail.com 
Editor: Chabane Falume – Cell: 82 5984510; 84 7271229 

E-mail: falumechabane@yahoo.com.br 

O Autarca: Preencha este cupão de inscrição e devolva-o através do fax 23301714, E-mail: oautarcabeira@yahoo.com.br ou em mão 
SIM, desejo assinar O Autarca por E-mail (  ), ou entrega por estafeta no endereço desejado (  ) 

Entidade................................................................................................................................................................................ 
Morada.......................................................... Tel................................ Fax .............................. E-mail .............................. 

Individual (  )  Institucional (  )  .............../ ........../ 2013 
Assinaturas mensais MZM – Ordinária: 14.175,00  *  Institucional: 26.400,00 


