
  
` 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
`  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Ano XIX – Nº 3635 – Quinta-feira, 07 de Fevereiro de 2019 

 

  

Investidura dos novos titulares dos órgãos 
autárquicos moçambicanos decorre sem sobressaltos 
  Beira (O Autarca) – Está a 
decorrer desde a manhã desta quinta-
feira (07) o processo de investidura dos 
novos titulares dos órgãos autárquicos 
eleitos nas municipais ordinárias de 10 
de Outubro de 2018.  
 

 O processo decorre simulta-
neamente em todas as 53 cidades e vi-
las autárquicas até aqui instituídas no 
país.  
 

 Ao nível das capitais provin-
ciais o processo que em alguns municí-
pios ainda decorre está a ser presidido 
pelos Juízes Presidentes de Tribunal 
Judicial Provincial, e nas restantes cir- 
cunscrições  nomeadamente  cidades  e 

 
 

Membros da Assembleia Autárquica da Beira (AAB) que tomaram posse esta manhã 

 Uma constatação resultante do 
cruzamento de informações recolhidas 
nas 53 autarquias do país revela que o 
processo está a decorrer em ambientes 
cívico e ordeiro, portanto sem  agitação
  

vilas distritais está a cargo dos respec-
tivos Juízes Presidentes de Tribunal 
Distrital.  
  

 
 

Frase: 
TORTURA: Tortura é ver seus amigos apoiando politicos 
corruptos e você ter que medir as palavras para não perder 
amizades.■ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 07/02/2019 

Compra Venda Moeda País 

70.01 71.4 EUR UE 

61.62 62.84 USD EUA 

4.54 4.63 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 
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 O mesmo ambiente viveu-se, i-
gualmente, pelo menos até ao princípio 
da tarde, no Município de Quelimane, 
onde ao longo da semana houve registo 
de alguma agitação envolvendo apo-
iantes do cabeça-de-lista da Renamo, 
que manifestaram receio de impedi-
mento da tomada de posse de Manuel 
de Araújo, na sequência do processo 
ainda em curso relativo a perda de 
mandato do então edíl de Quelimane. 
 

MDM mantém Ricado Lang na 
Presidência da AMB 
 Na cidade da Beira, entretanto, 
terminou a momentos o processo de in-
vestidura dos membros eleitos para a 
respectiva Assembleia Autárquica. A 
Assembleia Autárquica da Beira 
(AAB) conta na presente legislatura 
municipal com 48 membros, distribuí-
dos por três bancadas, designadamente 
do MDM – Movimento Democrático 
de Moçambique (que detém a maiora 
dos assentos - 22), da FRELIMO – 
Frente de Libertação de Moçambique 
(14) e da RENAMO – Resistência Na-
cional Moçambicana (12). Na cerimó-
nia de investidura realizada esta man- 
hã, o MDM e a FRELIMO comparece-
ram com a totalidade dos seus mem-
bros eleitos, com excepção da Renamo 
que teve ausência de um membro. 
 Ricardo Gilberto Lang, do 
MDM, que já era presidente do órgão 
no anterior mandato, foi reeleito para 
exercer as mesmas funções nos próxi-
mos cinco anos.  
 Ricardo Lang é Licenciado em 
Economia e Gestão e no anterior man-
dato o seu exercício destacou-se pela 
condução equilibrada dos debates, fa-
vorecendo,  naturalmente,  a  importân- 

 
 

Ricardo Gilberto Lang reconduzido ao cargo de Presidente da Assembleia Autárquica da Beira 

membros das bancadas do MDM e da 
Renamo, contra 14 votos da bancada 
da Frelimo que candidatou para o car-
go, sem sucesso, o seu membro Zaca-
rias Magbire.  
 Armindo Bobo e Jacinta dos 
Remédios são os outros dois membros 
que integram a mesa, respectivamente 
ocupando as posições de Vice-Presi-
dente e Secretária.  
 Numa primeira explicação pú-
blica dada pela Renamo para justificar 
a aliança com a bancada do MDM, o 
respectivo chefe, Noé Marimbike, refe-
riu que o posicionamento do seu parti- 
do visa permitir a viabilização das acti-
vidades da assembleia  e  consequente-
  
 

cia de assegurar a satisfação das neces-
sidades, interesses e aspirações dos 
munícipes locais. Também foi marcan-
te o seu papel no projecto que culmi-
nou com a construção e sucessiva inau-
guração do novo edifício moderno e 
dotado de condições adequadas para o 
pleno funcionamento de uma Assem-
bleia Municipal de dimensão para uma 
cidade importante como a Beira, que 
representa o segundo maior e mais im-
portante centro urbano do país, depois 
da capital Maputo.  
 No processo de eleição, Ricar-
do Lang foi reconfirmado Presidente 
da AAB com 33 votos a seu favor, re-
sultantes   de  uma  coligação  entre  os 
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modo a vontade dos munícipes beiren-
ses que votaram massivamente no 
MDM para continuar a dirigir os desti-
nos da autarquia da Beira. 
 

Augusta Maíta tomou posse e 
Manuel Bissopo esteve ausente 
 A antiga Secretária Permanen-
te do Governo Provincial de Sofala e 
actual Directora Geral do INGC – Ins-
tituto Nacional de Gestão de Calamida-
des, Augusta Maíta, que nas últimas e-
leições autárquicas concorreu para a 
Presidência do Município da Beira, en-
cabeçando a lista da Frelimo, tomou 
posse esta manhã na qualidade de 
membro eleita para Assembleia Autár-
quica. 
 Entretanto, quem não esteve 
presente na cerimónia de investidura 
dos membros da Assembleia Autárqui-
ca da Beira, realizada esta manhã, no 
edifício principal do Conselho Autár-
quico da Beira, é o outro candidato 
derrotado, nomeadamente o cabe-de-
lista da Renamo, Manuel Bissopo. Não 
foi dada a devida justificação pela au-
sência. 
 

Três membros suspenderam 
mandato 
 No entanto, Augusta Maíta 
(FRELIMO) que acabara de tomar pos-
se recebeu autorização da sua solicita-
ção de suspensão do mandato em vir-
tude de incompatibilidade, tanto que 
por imperartivo das novas funções que 
lhe foram incumbidas a membro eleita 
reside em Maputo.  
 Foi anunciado, igualmente, a 
suspensão do mandato de Atanásio 
Marcos (também FRELIMO), que en-
contra-se a trabalhar e residir em Ma-
puto.  
 A Frelimo deverá indicar na 
próxima sessão os substitutos dos dois 
membros com os respectivos mandatos  
 

 
 

Augusta Maíta, cabe-de-lista da Frelimo suspendeu o mandato na Assembleia Autárquica da Beira 

 
 

Davis Mbepo Simango é investido esta tarde 
para quarto mandato na Presidência da Beira 

 

para conferir-lhe o legitimo direito de 
exercer a Presidência da Autarquia da 
Beira. 
 O acto, desta vez, tem a parti-
cularidade de coincidir na data de ani-
versário natalício de Daviz Simango, 
que completa nesta quinta-feira (07) 55 
anos de vida, o que deverá animar ain-
da mais a festa de investidura do Au-
tarca da Beira. 
 Cidadãos interpelados pelo 
nosso Jornal na Praça do Município la-
mentaram o facto de o Governo não ter 
decretado tolerância de ponto por esta 
importante ocasião da vida da urbe.■ 
 

suspensos. 
 Do lado da Bancada maioritá-
ria do MDM, o seu membro Sande 
Carmona também suspendeu mandato 
por incompatibilidade e o substituto 
deverá, igualmente, ser indicado na 
próxima sessão. 
 

Daviz Simango toma posse esta tarde 
 Entretanto, o Presidente eleito 
do Conselho Autárquico da Beira, Da-
viz Mbepo Simango, toma posse esta 
tarde, numa cerimónia a ter lugar na 
Praça do Município, na baixa da cidade 
da Beira. 
 Desde as primeiras horas do 
dia nesta quinta-feira (07) o local já re-
gista avultada concentração de pessoas, 
ansiosas a testemunhar o nobre acto. 
 A Praça do Município está 
vestida de gala e vive desde manhã 
ambiente de festa, uma festa que pro-
mete prolongar-se para além dos actos 
formais previstos. 
 Importa realçar que esta é a 
quarta tomada de posse que Daviz Si-
mango recebe na Praça  do  Município, 
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Uma Data na História 
 

Por: João de Sousa 

7 de Fevereiro de 1964 ... Davis Simango 
 
 

 

  Daviz Mbepo Simango é um político moçambicano 
e, actual Presidente do Conselho Municipal da cidade da 
Beira, capital da Província de Sofala. Daviz Simango é fi-
lho do ex-Vice-presidente da Frelimo, Uria Simango. 
 Licenciado em Engenharia Civil pela Universidade 
Eduardo Mondlane, foi membro do Partido de Convenção 
Nacional e da Resistência Nacional Moçambicana. 
  Daviz Simango era o candidato natural à sua pró-
pria sucessão nas eleições autárquicas agendadas para No-
vembro de 2008, mas a RENAMO optou por nomear um 
dos seus deputados na Assembeia da República, como seu 
candidato. Nessa altura, um grupo de militantes daquele 
partido político iniciou uma campanha para a candidatura 
independente de Simango, o que veio a ser oficializado no 
dia 5 de Setembro. Nas eleições, realizadas em 19 de No-
vembro, Daviz Simango foi reeleito com 61,6% dos votos. 

  Em Marco de 2009 apresentou o seu partido políti-
co, o Movimento Democrático de Moçambique (MDM), na 
Cidade da Beira, onde foi eleito por votação como Presi-
dente. 

 
 Daviz Simango nasceu no dia 7 de Fevereiro de 
1964. Completa hoje os seus 55 anos de idade.■    
 

Moçambique lidera lista de países africanos que 
implementam democracia autoritária 

 Beira (O Autarca) – Moçam-
bique lidera a lista de 26 países do con-
tinente africano que implementam uma 
democracia autoritária. 
 Uma pesquisa desenvolvida 
pelo Economist Intelligence Unit a-
brangendo 50 países do continente ne-
gro revela o ranking de 2018 das de-
mocracias africanas, em quatro catego-
rias: (i)- Plena Democracia; (ii)- De-
mocracia Imperfeita; (iii)- Democracia 
Híbrida e (iv)- Democracia autoritária. 
 Maurícias é o único país afri-
cano classificado com 17 pontos como 
estando a implementar Plena Democra- 

cia. 
 Um total de oito estados do 
continente estão alistados no grupo de 
países que praticam Democracia Im-
perfeita, cujo ranking é liderado pelo 
Cabo Verde, seguido de Botswana, 
África do Sul, Lesotho, Gana, Tunísia, 
Namíbia e Senegal. 
 Relativamente ao grupo de 
países que praticam Democracia Hí-
brida, o estudo aponta um total de 15 
estados, numa lista que coloca em pri-
meiro lugar o Benin, seguido da Zâm-
bia, Malawi, Tanzânia, Mali, Libéria, 
Madagáscar, Uganda,  Quénia,  Marro- 

cos, Burkina Fasso, Serra Leoa, Nigé-
ria, Gâmbia e Costa de Marfim. 
 A lista mais extensa é a lidera-
da por Moçambique, cujos regimes são 
considerados como sendo praticantes 
de uma democracia autoritária. 
 Entre os países da comunidade 
lusófona acompanham Moçambique 
nesse índice Angola, Guiné-Bissau e 
Guiné-Equatorial. Ao nível da região 
da comunidade da África Austral Mo-
çambique é acompanhado no pior in-
dicador de democracias africanas por 
Zimbabwe, Swazilândia e República 
Democrática do Condo (RDC).■ (R) 

 



 

2022 
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Concluídas obras de expansão da rede de gás do norte 
de Inhambane  
  Maputo (O Autarca) – A Em-
presa Nacional de Hidrocarbonetos 
(ENH) concluiu, recentemente, a ex-
pansão da rede de distribuição de gás 
natural no norte de Inhambane, cujas 
obras arrancaram em Outubro último.  
 Com a conclusão destes traba-
lhos, 260 novos consumidores residen-
ciais passaram a beneficiar de gás na-
tural canalizado, totalizando agora 
1.793 consumidores, na sua maioria fa-
mílias, ligados à rede de distribuição 
deste combustível nos de Vilankulo, 
Inhassoro e Govuro.    

 As obras da quarta fase de ex-
pansão da Rede de Distribuição de Gás 
no Norte de Moçambique iniciaram em 
Outubro último, com um orçamento de 
340 mil dólares, desembolsados pela 
Companhia Moçambicana de Hidro-
carbonetos (CMH), uma afiliada da 
ENH. Inicialmente, o projecto previa 
realizar um total de 250 novas liga-
ções, mas, na execução dos trabalhos, 
conseguiu-se materializar 260 ligações.    

 O Delegado da ENH em Vi-
lankulo, Daúto Rogunate, faz um ba-
lanço positivo das obras, no que respei-
ta ao cumprimento de metas. “Conse-
guimos concluir as obras com uma se-
mana de antecedência em relação ao 
prazo definido, o que mostra o empen-
ho das equipas no terreno. Além disso, 
fizemos 260 ligações, o que constitui 
10 ligações a mais em relação ao pre-
visto”, disse a fonte.   

 Segundo explicou, as 10 liga-
ções adicionais foram feitas com mate-
riais adquiridos propositadamente a 
mais, no âmbito da planificação do 
projecto, para atender a eventuais  con- 

Administração (PCA) da ENH, Omar 
Mithá, considera que a realização deste 
projecto constitui um passo importante 
nos esforços da empresa na expansão 
do gás natural canalizado em benefício 
dos Moçambicanos.  

 
 

tinências. Assim, ao todo, foram rea-
lizadas 164 ligações em Vilankulo, 56 
em Inhassoro e 40 em Govuro, sendo 
que todos esses consumidores já estão 
a beneficiar do gás natural.  
 O Presidente  do  Conselho  de 
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