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Eng. Luís Mandlate corresponde as exigências actuais 
do Gabinete de Reconstrução  
 Beira (O Autarca) - O Minis-
tro das Obras Públicas, Habitação e 
Recursos Hídricos, João Osvaldo Ma-
chatine disse que o novo director exe-
cutivo do Gabinete de Reconstrução 
pós ciclones idai e kenet (GREPOC), o 
Eng. Luís Paulo Mandlate é um quadro 
a altura do nível actual de exigências 
do programa. 

Falando ontem, na cidade da 
Beira, num encontro com o sector pri-
vado  local,  para a apresentação do no-  

 

Eng. Luís Paulo Mandlate, o novo Director 
Executivo do Gabinete de Reconstrução pós 

ciclones idai e Kenneth, apresentado na Beira 

vo director executivo do GREPOC, Jo-
ão Machatine considerou crítica a ac-
tual fase do programa. "Já sem tempo, 
o Eng. Luís Paulo Mandlate é a pessoa 
certa para correr atrás do prejuízo" – a-
firmou Machatine, depois de eviden-
ciar as qualidades profissionais do no-
meado. "Acreditamos que com a nova 
direcção executiva e na fase em que o 
processo se encontra, a breve trecho 
poderemos começar a ver melhorias a 
acontecerem na implementação do pro- 

 

  

 

 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 07/05/2021 
Compra Venda Moeda País 

69.5 70.89 EUR UE 

57.55 58.7 USD EUA 

4.04 4.12 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

  
Frase: 

 

Queremos financiamento acessível e especial, tratando-se de programas de 
recuperação e não de investimento – Ricardo Cunhaque (P-CEP-Sofala) 
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grama de reconstrução pós ciclones". 
O Eng. Luís Paulo Mandlate já 

coordenou importantes projectos finan-
ciados por parceiros internacionais, cu-
jo perfil e exigências assemelham-se 
aos do Gabinete de Reconstrução pós 
ciclones idai e kenneth. 

Na sua apresentação, o novo 
director executivo do Gabinete de Re-
construção pós ciclones idai e kenneth 
reafirmou a disponibilidade de servir 
os objectivos do gabinete e revelou es-
tar ciente das expectativas das partes 
interessadas. 

O sector privado é uma das 
partes que desde a criação do gabinete 
clama por uma melhor actuação da ins-
tituição.  

O Presidente do Conselho Em-
presarial Provincial (CEP) de Sofala, 
Ricardo Baute Cunhaque congratulou 
o governo pela reflexão interna que 
culminou com a restruturação do gabi-
nete e saudou o novo director, sublin-
hando o enorme peso que concentra. 

Simultaneamente, o gabinete 
tem de promover acções no terreno e 
mobilizar recursos para a implementa-
ção dos projectos.  

O Ministro João Machatine re-
feriu que há uma responsabilidade re-
partida entre o governo e os doadores 
que ainda não cumpriram na íntegra os 
compromissos saídos da conferência 
de doadores realizada em maio de 
2019, na cidade da Beira. 

Machatine anunciou a disponi-
bilidade no GREPOC de 200 milhões 
de dólares desembolsados pelo Banco 
Mundial, e revelou que o montante 
global até aqui canalizado pelos doa-
dores corresponde a apenas um terço 
do valor solicitado.  

"Queremos que o valor dispo-
nível seja imediatamente traduzido  em  
 

 
 

Pormenor do encontro entre o Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, 
João Osvaldo Machatine e o sector privado, realizado ontem na cidade da Beira  

coisas concretas no terreno, quer no 
que diz respeito a reabilitação de esco-
las, edifícios públicos, reconstrução ou 
construção de novas habitações e o a-
poio ao sector privado". 

Referir que grande parte dos 
prejuízos causados pelo idai foram sus-
tentados por  famílias  e  empresas  que  

viram suas casas e negócios deitados a 
baixo pelas intempéries. 

 O Gabinete de Reconstrução 
pós ciclones idai e Kenneth está basea-
do na cidade da Beira, urbe que suporta 
as maiores marcas de destruição causa-
da pelo ciclone tropical idai.■ (Chaba-
ne Falume) 
 

Banco Mundial anuncia duas linhas 
de financiamento ao sector privado 

Beira (O Autarca) – O Banco 
Mundial (BM) criou duas linhas de fi-
nanciamento ao sector privado domici- 
 

liado nas áreas afectadas pelos ciclones  
 

tropicais idai e Kenneth. Trata-se de 
uma linha de crédito de 15 milhões de 
dólares para apoiar a recuperação das 
pequenas e médias empresas, e outra 
de 5 milhões de dólares, em regime de 
subvenção, destinada a ajudar as micro  
 

e pequenas firmas que não reúnem 
condições para acessar e pagar o crédi- 
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to.  
 O anúncio destas linhas de fi-
nanciamento foi feito ontem, na cidade 
da Beira, por Idah Riddihough, Direc-
tora do Banco Mundial para Moçambi-
que e ilhas Madagáscar, Comores, 
Maurícias e Seycheles.  

Idah Riddihough referiu que as 

duas linhas de financiamento serão o-
peracionalizadas pela banca comercial 
nacional e os termos de referência se-
rão tornados públicos nos próximos 
dias. 

A Directora do Banco Mun-
dial, com residência em Maputo, inte-
grou a comitiva do Ministro das Obras 
Públicas, Habitação e  Recursos  Hídri- 

cos, João Osvaldo Machatine que esta 
quinta-feira visitou a cidade da Beira. 
 O Banco Mundial é um parcei-
ro de referência no processo de recons-
trução pós ciclones idai e Kenneth, ten-
do já colocado a disposição do GRE-
POC 200 milhões de dólares para a im-
plemetação das suas actividades.■ (Re-
dacção) 

 

Queremos financiamento acessível e especial 
- Ricardo Baute Cunhaque, Presidente do CEP, que defende que a recuperação rápida 
da Beira passa pelo apoio financeiro à classe empresarial  
 

Beira (O Autarca) – Enquan-
to não são divulgados ainda os termos 
de referência relativos as duas linhas 
de financiamento criadas pelo Banco 
Mundial, no valor global de 20 mi-
lhões de dólares para apoiar a recupe-
ração do tecido empresarial afectado 
pelos ciclones tropicais idai e Kenneth, 
em Sofala, o sector privado apela para 
a colocação no mercado de financia-
mento acessível e especial. 

O Presidente do Conselho Em-
presarial Provincial (CEP) de Sofala, 
Ricardo Baute Cunhaque enalteceu os 
esforços do governo e o apoio do Ban-
co Mundial para mitigar o impacto 
causado pelo idai ao tecido empresarial 
local. "Sentimos que o governo e seus 
parceiros estão atentos às nossas preo-
cupações". 

O líder empresarial sofalense 
explicou que a recuperação rápida da 
cidade da Beira (a mais destruída pelo 
idai) passa necessariamente pelo apoio 
na componente financeira da classe 
empresarial. "Temos estado a advogar 
isso em todas ocasiões em que partici-
pamos com as autoridades do governo 
e parceiros nacionais e internacionais". 

Ricardo Cunhaque considera 
importante o estabelecimento de linhas 
específicas atendo cada natureza  e  di- 

 

mensão empresarial, tendo enaltecido 
ao Banco Mundial pela abertura de 
uma linha de financiamento especial-
mente destinada às pequenas e micro 
empresas que não tem capacidade para 
aceder ao crédito e proceder a devolu-
ção.  

Relativamente as pequenas, 
médias e grandes empresas, com con-
dições de endividamento, Cunhaque 
considera fundamental o estabeleci-
mento de requisitos acessíveis, consi-
derando que se trata de programas de 
recuperação e não necessariamente de 
investimento.  

"Se forem requisitos iguais aos 
exigidos para crédito normal, onde te-
mos de hipotecar béns, na sua maioria 
já penhorados a favor de outros ban-
cos, pode acontecer que não surta o e-
feito desejado. Vai ser mais uma linha 
de crédito existente no banco e nin-
guém irá aderir porque as condições e-
xigidas não favorecem as empresas no 
actual estado de sufoco em que elas se 
encontram". 

O Presidente do CEP de Sofala 
também advogou condições especiais 
em relação ao período de carência do 
financiamento. "Sendo financiamentos 
para recuperar as empresas, não pode- 
mos ter crédito hoje para iniciar  amor- 

 
 

 
 

Ricardo Cunhaque, Presidente do CEP de 
Sofala: Queremos financiamento acessível e 

especial, tratando-se de programas de 
recuperação e não de investimento 

 

tização no mês seguinte". 
Deu exemplo da importação de 

equipamentos que leva o seu tempo, 
para advogar a necessidade de linhas 
de financiamento com período de ca-
rência aceitável, taxa de juro acessível 
e requisitos facilitativos. 

Ricardo Baute Cunhaque afir-
mou que as empresas em Sofala espe-
ram por condições que facilitem a sua 
rápida recuperação para dinamizar a e-
conomia e assegurar a manutenção de 
postos de trabalho e, se possível, incre-
mentar a mão-de-obra, contribuindo 
para a estabilidade social e econômica 
da província e do país em geral.■ (Re-
dacção) 
 

O seu Diário Electrónico Editado na Cidade da Beira 
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@ De Interesse Comunitário e da Mobilidade Rodoviária,... 
 

Por: Eng. Carlos Sousa  
Formador Especialista & Certificado para a região SADC 
Membro da Academia - MasterDrive S.A. homologado por Advanced Driving Institute of Africa 

Quando ao Volante e nos Apercebemos de outro 
Condutor Sintonizado no Telemóvel, o que Fazer? 
 

 

Infelizmente muitos dos profissionais activos ao vo-
lante, consideram:  Nada a fazer, esse problema, não é meu! 
 Estamos desse modo a demonstrar que vamos guian-
do algo, mas na verdade não estamos capazes de conduzir 
uma maquina em presença de outros no transito. 
 Este e centenas de outros maus exemplos nas nossas 
estradas, arriscando, gastando, perdendo, derrotando nossos 
valores. 
  Tudo parecendo que tem sido devido a covid-19 ou 
conseqências dos insurgentes no norte. Temos afinal, muitos 
"insurgentes" no nosso dia a dia, na mobilidade rodoviaria e 
desprezamos tudo isso. 
 Sofremos e aplicamos frequente distracção nas 
nossas actividades, apesar de cursos, diplomas e certifica-
dos, mas continuamos a chamar de desempenho profissio-
nal.( ? ) 
 Por disciplina de segurança, há sempre algo que de-
vemos fazer, porém, como estamos pouco preparados, o-
lhamos mas não conseguimos observar, capazes de avaliar 
o risco e adequarmos a atitude e o acto capaz de, como e-
vitarmos o incidente, neste caso, já a nossa frente, acabamos 
partilhando, sofrendo pelo lado pior,... apesar de quase tudo 
ser, evitável! 

Caro profissional, a sintonia preventiva merece 
sempre a prioridade,... e não é preciso regra escrita para isso. 
Seja ao volante, ou em prol de outra actividade! 
 Quando não nos alinhamos por activos de formação 
adequada, agimos distraídos, as perdas e os custos, acon-
tecem constantemente e pior, multiplicam-se rapidamente! 
 Um momento de risco, agravado por distracção, 
deve ser tratado com o método preventivo adequado, e ime-
diatamente aplicado ao instante: 
 A - Trate esse momento, prevenindo-se como se es-
tivesse perante um condutor na situação e condição de "em-
briagado"! 
 

   

B - Assuma o compromisso com a prática efectiva 
seguindo a disciplina e regras da condução defensiva! 
 C - Aumente a distância de afastamento desse veí-
culo que se encontra em movimento de risco!  
 D - Procure afastar-se dessa viatura, tão rápido 
quanto de forma segura, redobrando a atenção no seu pos-
to. 
 E - Evite apitar (buzinar) e muito menos gesticular, 
porque isso vai provocar ainda maior distracção do que a-
quela que já vai perigando todos os apanhados em trânsito! 
 Exactamente, talvez se sinta admirado por ter uma 
colecção de outros certificados e talvez nunca um Formador 
lhe fez notar esta importante e simples medida preventiva,... 
 O melhor conselho, deve passar pela aprendizagem 
dos adequados métodos, para que a boa prática,.. funcione. 
 Repare, sempre que em causa a vida, os custos e o 
seu desempenho profissional,... não opte, decida por manter 
activa a formação especializada, pois todos merecem que a 
Família continue a contar connosco.  
 Saudamos que o melhor caminho, seja o de preveni-
do pelo seguro, resulta sempre mais econômico e menos 
cáustico para a Natureza.■ 

 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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de criação de um Banco de Desenvolvimento 
 

 
Presidente da CE-CPLP, Salimo Abdula © Fotografia por: Vigas da Purificação 

 
permanecendo, até hoje, como um pilar 
fundamental e um elemento congrega-
dor, de todos os países e povos que a 
partilham. A língua, a cultura, a histó-
ria e uma vivência comum continuam a 
unir-nos e a possibilitar que juntos pro-
jectemos um futuro cada vez melhor 
para os nossos povos com mais mobili-
dade, por oportunidades, mais coopera-
ção, desenvolvimento e laços de ami-
zade mais fortes”, indicou Francisco 
Ribeiro Telles, secretário-executivo da 
CPLP. 

A primeira cimeira de negó-
cios da Confederação Empresarial da 
CPLP decorre sob o lema: Juntos so-
mos mais fortes e fazemos o mundo a-
vançar.■ (Redacção/ Jornal de Ango-
la/ Profile MZ) 

 

mesma língua e interesses económicos, 
pode haver conflito entre os estados-
membros, daí que Salimo Abdula pro-
põe a criação de um tribunal de arbitra-
gem. 

 

“Este tribunal, traria mais efi-
cácia para dirimirmos litígios entre em-
presários da comunidade. Neste mo-
mento, este projecto se encontra em 
uma fase muito avançada. Foi consti-
tuída uma missão que está a trabalhar 
afincadamente no tema e já produziu 
várias propostas de documentos e ela-
borou um questionário com perguntas 
que visam definir um modelo ideal pa-
ra a construção do referido tribunal ar-
bitral”, revelou Salimo Abdula. 

 

Porque a abertura da cimeira 
coincidiu com o dia mundial da língua 
portuguesa, o secretário-executivo da 
CPLP disse que o português, factor de 
união entre os países do bloco, deve 
servir de ferramenta para ao desenvol-
vimento da comunidade. 

 

“A língua portuguesa esteve na 
criação e é matriz identitária da  CPLP, 

 

Malabo – O Presidente da 
Con-federação Empresarial da Comu-
nidade de Países de Língua Portuguesa 
(CE-CPLP), o moçambicano Salimo 
Abdula, pediu, nesta quarta-feira (5), 
em Malabo, Guine Equatorial, aos es-
tados-membros que facilitem, no mais 
curto espaço de tempo, o projecto de 
criação de um banco e de um tribunal, 
para a classe empresarial. 

De acordo com Salimo Abdu-
la, a existência de um banco vai acele-
rar e ao mesmo tempo facilitar os pro-
jectos de investimentos, gerando linhas 
de financiamento para os diferentes ne-
gócios. 

Em relação ao tribunal, no en-
tender do Presidente da Confederação 
Empresarial da CPLP, servirá de gran-
de valia na defesa das garantias jurídi-
cas e protecção mútua dos investimen-
tos, além de poder também atrair in-
vestidores de outras partes para o espa-
ço lusófono. 

A ideia foi partilhada por Sali-
mo Abdula na abertura da primeira Ci-
meira de Negócios da CE-CPLP, que 
decorre até esta sexta-feira. 

 

Segundo Abdula, a efectivação 
desta ideia será uma mais valia para o 
desenvolvimento dos países da comu-
nidade pois facilitará o acesso ao finan-
ciamento. 

 

“Este banco será uma ferra-
menta que passará a apoiar projectos 
bons de pequeno, médio ou grande 
porte, ultrapassando, assim, a dificul-
dade de acesso ao financiamento que 
muitas vezes tem um elevado custo nos 
países da comunidade, inviabilizando 
os referidos projectos”, argumentou 
Salimo Abdula, presidente da Confede-
ração Empresarial da CPLP. 

 

Apesar   de   Unidos   por  uma 
 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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Lançada iniciativa do PNG dos Clubes da Paz 
 

 Beira (O Autarca) – De acor-
do com o levantamento feito pelo Se-
cretariado da Paz de 2020, uma das as-
pirações dos ex-combatentes da RE-
NAMO tinha a ver com oportunidades 
de educação para eles e para os seus fi-
lhos, assim como meios de subsistên-
cia para a sua melhor integração nas 
comunidades de acolhimento. É neste 
sentido que a iniciativa dos Clubes da 
Paz abre portas de acesso através de 
um processo de Alfabetização e Edu-
cação de Crianças, Jovens e Adultos, 
onde esperamos que os ex-combatentes 
se juntem aos grupos constituídos ao 
nível local e a partir daí, gradualmente 
incluam as suas famílias nos outros 
programas de desenvolvimento, no-
meadamente de saúde, agricultura, e 
outros meios de subsistência. 

Em Agosto de 2019, foi assi-
nado mais um acordo de paz entre o 
Governo de Moçambique e o partido 
político de oposição RENAMO. Este 
acordo inclui o processo de Desarma-
mento, Desmobilização e Reintegração 
(DDR) para os ex-combatentes. Trata-
se de um processo longo e delicado 
que requer ligação e cooperação entre 
as estruturas distritais e as comunida-
des que receberão ex-combatentes e a 
sociedade em geral. 

Durante a cerimónia, todos os 
intervenientes, e nomeadamente o Go-
vernador da Província de Sofala, Lou-
renço Bulha e a Secretária de Estado 
na Província de Sofala, Stella Zeca, 
destacaram a importância da iniciativa 
"Clubes da Paz" para que o "R" do 
processo DDR seja levado a cabo com 
sucesso.  

No seu discurso o Embaixador 
de Portugal, António Costa Moura, 
manifestou   o  empenho  que  Portugal 

 
 

 
tos da qual têm usufruído diversos es-
tudantes da Gorongosa. 

É importante referir que o Par-
que Nacional da Gorongosa foi o palco 
onde decorreu a cerimónia do acordo 
de cessação das hostilidades. Por isso, 
fazer parte dos esforços de construção 
da paz na região, através dos processos 
de reconciliação e reintegração dos ex-
combatentes, bem como de seus fami-
liares e parentes, torna-se igualmente 
um dos compromissos do PNG.■ (R/ PNG) 

tem para que esta iniciativa contribua 
para a Paz em Moçambique e destacou 
a ligação continuada que Portugal tem 
tido com o Parque Nacional da Goron-
gosa (PNG), nomeadamente nos apoios 
à construção do Centro de Educação 
Comunitária, ao Laboratório de Biodi-
versidade, ao Mestrado em Biologia de 
Conservação, ao Projecto do Café da 
Gorongosa, à oportunidade de estudar 
em Universidades Portuguesas em li-
cenciaturas, mestrados  e  doutoramen-  

 

Covid-19: Prorrogada 2ª fase de 
vacinação até segunda-feira próxima 

Maputo (O Autarca) – Um comunicado do Ministério da Saúde (MI-
SAU) recebido na nossa Redacção refere que a 2ª fase da campanha de vacinação 
contra a covid-19, iniciada a 19 de abril último e, com final previsto inicialmente 
para o dia 1 de maio e posteriormente estendida até esta sexta-feira, foi prorrogada 
para o dia 10 de maio corrente, próxima segunda-feira. 

 

O MISAU apela aos grupos elegíveis para esta fase, que por alguma razão 
não tenham ainda sido vacinados, a se dirigirem aos postos de vacinação, e asinala 
que “findo o prazo, as fases subsequentes de vacinação a ocorrerem assim que o 
país receber novas vacinas, vão abranger apenas outros grupos ainda não vacina-
dos, em estrito cumprimento do Plano Nacional de Vacinação”.■ (Redacção) 
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