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Ciclone Idai após um ano: África Austral ainda está 
devastada e vulnerável a desastres climáticos 
 Maputo – Um ano após o Ci-
clone Idai deixar um rasto de destrui-
ção na zona centro de Moçambique, 
Zimbabwe e Malawi, quase 100.000 
pessoas continuam a viver em abrigos 
improvisados e estão assustadoramente 
vulneráveis a futuros desastres climáti-
cos.  
 

 As agências internacionais de 
ajuda humanitária CARE International, 
Oxfam  e  Save  the  Children   alertam  

como o Ciclone Idai.   
 O Ciclone Idai atingiu o país a 
14 de Março de 2019. Apesar de um 
grande esforço global para arrecadar 
dinheiro para a resposta, o plano huma-
nitário foi financiado em menos de 
50%, deixando buracos na capacidade 
das agências de ajuda e de atender às 
necessidades imediatas de famílias de-
vastadas ou investir em estratégias de 
longo prazo para ajudar as comunida-
des a criar resiliência e reduzir os ris-
cos associados a desastres. 
 Vários locais de reassentamen- 
 
 
 

que, sem um maior financiamento e ac- 
 

ção climática sobre as mudanças cli-
máticas a nível global, será  impossível  
 

limitar o impacto de futuros desastres 
climáticos e aumentar a capacidade dos 
mais vulneráveis em se adaptar. As a-
gências urgem aos países ricos que a-
doptem acções ambiciosas para reduzir  
 

o impacto da crise climática, o que 
contribui para o aumento da frequência  
 

e   severidade  de  desastres  climáticos 
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Frase: 

 

Preservar a natureza não é mais uma opção; é a 
única alternativa para o futuro do planeta. 
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to do Ciclone Idai na Província de So-
fala já foram devastados por fortes 
chuvas e inundações que atingiram a á-
rea em Dezembro de 2019, com mais 
de 3.676 abrigos danificados e quase 
500 completamente destruídos pelas i-
nundações. Mais de 700.000 hectares 
de culturas, incluindo milho, feijão e 
arroz, foram destruídos pelo Ciclone I-
dai, com especialistas a estimar que o 
ciclone custou a Moçambique pelo me-
nos 141 milhões de dólares em perdas 
agrícolas. Esforços para replantar as 
culturas também foram prejudicados 
pelas recentes inundações, que destruí-
ram grande parte das culturas de subs-
tituição que as famílias haviam planta-
do com o apoio das agências humanitá-
rias. 
 Mulheres e crianças sofreram 
impacto significativo do desastre, sen-
do que mulheres e raparigas revelam 
aumento significativo nas suas tarefas 
diárias na esteira do Idai. Constata-se 
que mulheres e raparigas agora preci-
sam de se deslocar para muito mais 
longe em busca de água e lenha, e as 
meninas passam mais tempo a cuidar 
dos idosos e irmãos mais novos, por-
que as suas mães precisam procurar 
trabalho [Oxfam/SIDA Avaliação do 
Género, Dezembro de 2019]. O deslo-
camento contínuo também criou riscos 
adicionais de crianças serem vulnerá-
veis à exploração, separação das suas 
famílias e ao abandono escolar. 
 As temperaturas estão a subir 
na África Austral ao dobro da taxa glo-
bal como resultado da crise climática, e 
muitos países foram atingidos por vá-
rios desastres nos últimos 12 meses. 
Actualmente, 16,7 milhões de pessoas 
em toda a região enfrentam grave inse- 

 
 
 

 
 
 

Imagem 1: Carlos Matule, 20 anos, passou a cuidar dos irmãos mais novos depois do Idai em Dombe, distrito de 
Sussundenga, em Manica. Um ano depois, continua à busca de soluções para retornar à vida que tinha antes do 
ciclone e ter um celeiro é um dos objectivos. Imagem 2: João Nguapa e seus netos estão acolhidos no Centro de 

Reassentamento de Ndedja, em Nhamatanda, Sofala, e aguardam ainda por dias melhores 

 gurança alimentar devido a uma com-
binação de ciclones, inundações e se-
cas que destruíram culturas e meios de 
subsistência. Em Moçambique, estima-
se que quase 2 milhões de pessoas en-
frentem dificuldades no acesso a ali-
mentos para atender a necessidades ali-
mentares aceitáveis.  
 Marc Nosbach, Director Na-
cional da CARE International em Mo-
çambique disse: “O aumento das ocor-
rências e a capacidade destrutiva dos 
desastres causados pelo clima nos paí-
ses mais pobres sobrecarregam mi-
lhões de pessoas inocentes e vulnerá-
veis com a dívida das mudanças climá-
ticas. As pessoas e os países mais vul-
neráveis são forçados a sofrer enquanto 
o mundo espera que os principais e-
missores façam a sua quota-parte e re-
duzam pela metade as emissões globais 
de CO2 até 2030. Os impactos cada vez 
maiores das mudanças climáticas e os 
desastres mais frequentes e intensos 
também causam um cenário de crise e-
conómica devastador impedindo os 
ganhos de desenvolvimento. Isto deve-
se responder com maior apoio finan-
ceiro, protegendo as populações dos 
impactos nocivos do clima.” 
 Rotafina Donco, Directora Na-
cional da Oxfam em Moçambique  dis- 
 

se: “Tempestades como Idai provavel-
mente tornar-se-ão mais destrutivas e 
intensas à medida que as temperaturas 
globais aumentam e a crise climática 
aumenta. À medida que a crise climáti-
ca piora, os governos e as agências de 
ajuda lutam para obter os recursos cer-
tos para implementar esforços de recu-
peração e reconstrução rápidos e ade-
quados. Precisamos de financiamento 
para melhores sistemas de alerta preco-
ce, adaptação às mudanças climáticas e 
melhor preparação das ONGs locais, 
dado o compromisso assumido em re-
lação à localização no sector humanitá-
rio, pois são os primeiros a responder a 
estas demandas que tendem a alcançar 
comunidades como vimos com Idai.”  
 Chance Briggs, Director Na-
cional da Save the Children em Mo-
çambique disse: “A crise climática é 
uma crise intergeracional que afecta 
crianças agora e no futuro. As crianças 
contribuíram menos para a crise climá-
tica e, no entanto, sabemos que estão  a 
pagar o preço mais alto. Exortamos um 
aumento do financiamento para pro-
gramas de resiliência, para reduzir o 
impacto das mudanças climáticas nas 
crianças mais vulneráveis e garantir 
que suas vidas e futuro sejam prote-
gidos”.■ (Redacção/ COSACA) 
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C O N V O C A T Ó R I A 

A Associação de Empreiteiros Construtores de Obras Públicas da 
Província de Sofala (AECOPS), uma associação dirigida por um 
grupo de empreiteiros, que acredita na união e conjugação de 
esforços, que garantam os direitos e a dignidade profissional dos 
membros a si associada, e que crie mecanismos que permitam 
combater a concorrência desleal num mercado desregulado e 
erradicar obras mal paradas ou de qualidade indesejada. 

AECOPS, convoca a todos os Empreiteiros filiados e não filiados na 
Associação, para uma reunião no dia 13 de Março de 2020 (Sexta–

Feira), pelas 16 horas, na sala de reunião da AECOPS, que sita no prédio 

Megaza (antigo edificio da Mcel), com principal ponto de agenda: 

- Partilha de informação decorrente da reunião tida com o Gabinete de 

Reconstrução Pós – Ciclone Idai (GREPOC) e Oportunidades de Negócio. 
 

Beira, aos 11 de Março de 2020 

O Presidente da AECOPS 
 

(Mário Amaral) 
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ARTES PLÁSTICAS  
 

Por: Afonso Almeida Brandão 
 NO PRÓXIMO DIA 14, SÁBADO, EM MARRAZES (LEIRIA) 
Colecções Paleta lança Biografia de  
Alberto José 
 

 

A Biografia de Alberto José, de autoria do Crítico de 
Arte e Jornalista Afonso Almeida Brandão, nosso estimado 
colega, é apresentada no próximo Sábado, dia 14, no Salão 
Nobre da Associação Filarmónica de Marrazes, a 5 Km. de 
Leiria, numa cerimónia marcada para às 16 Horas, e que 
vai integrar uma Exposição Individual de Aguarelas do 
conhecido Pintor, seguida da apresentação da respectiva 
Biografia, onde se dá conta da «Vida e Obra» do consagra-
do Artista, nascido na localidade da Vila de Marrazes, em 
1954, e que estudou com os grandes Mestres da Pintura, a-
firmando-se em Portugal e no Mundo. 
 O Artista expôs pela primeira vez em Leiria, na já 
extinta Galeria de Arte CAPITEL, a convite do seu Direc-
tor, o «marchand» Joaquim Vieira (1920-2018), tendo pos-
teriormente conquistado alguns prémios na área das Artes 
Plásticas. A sua Obra está presente em diversos Museus, 
Galerias de Arte e em Colecções Particulares de Pintura em 
Portugal, Espanha, França, Brasil, Itália e nos EUA.  
 Alberto José é o oitavo Artista a integrar a presti-
giada Colecções PALETA, de autoria do Crítico de Arte e 
Jornalista, Afonso Almeida Brandão, que tem acompanha-
do a percurso do pintor há mais de 30 anos. O Livro desta-
ca mais de 100 fotos alusivas à Obra do Aguarelista e é i- 
lustrado ainda por várias fotos de Familiares, Amigos Co-
leccionadores. São esperados à  inauguração  do  Evento,  a
  

 
 

ter lugar no próximo Sábado deste mês de Março, dia 14, 
cerca de duzentos convidados e algumas entidades da terra 
e do Distrito de Leiria.  
 A Não perder.(X) 
 

LAM anuncia redução de voos e medidas de prevenção do covid-19  
 Maputo (O Autarca) – A LAM – Linhas Aéreas de Moçambique, S.A., anunciou que devido à redução significati-
va de tráfego na sequência do impacto do surto do COVID-19, tem estado a proceder a combinação dos voos nos destinos 
domésticos. 
 Em comunicado, a LAM refere que nos percursos onde a redução do tráfego for acentuada, principalmente os de li-
gação com o estrangeiro, poderão ocorrer cancelamentos de voos, estando previsto o encaminhamento dos passageiros para 
os parceiros do mercado.   
 Paralelamente, a LAM expressa disponibilidade para proceder alteração das datas de passagens de clientes que, no 
âmbito de procedimentos médicos relacionados com o COVID-19, tiverem sido recomendados para estarem de repouso.  
 O comunicado refere ainda que a LAM está em coordenação com as autoridades nacionais de saúde, o que resulta na 
implementação das respectivas recomendações, tendo já introduzido a higienização das mãos, através de desinfectantes in-
dicados, assim como a criação do stock de máscaras de despiste do COD-19, em cada voo. (Redacção)   
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DELEGAÇÃO DA BEIRA 

 

Iluminando a Transformação de Moçambique 

 

   

 

 
COMUNICADO 

 

A Electricidade de Moçambique, E.P, informa aos seus estimados Clientes e ao Público 
em geral que, devido a necessidade de realizar trabalhos de Manutenção Preventiva e 
Correctiva das infraestruturas Eléctricas, no Domingo, 15 de Março de 2020, vai 
proceder cortes no fornecimento de energia, no período compreendido entre às 06:00h 
às 16:00h, de acordo com o seguinte programa:  
 
- Interrupção da Linha FL1, FL2, FL3, FL4, FL5, FL6, FL7, FL8, FL9, FL10, Saida para 
Terminal de Carvão da Vale, Saída para Merec, a partir da subestação da 
Munhava, afectando os consumidores estabelecidos nos bairros da Munhava (parte), 
Vaz, Milha 3, Manga, Vila Massane, Chamba, Matadouro, Manga Mascarenhas, 
Aeroporto, Régulo Luís, Inhamízua, Cerâmica, Ndunda 1 e 2, Nhangau, Palmeiras 
1 e 2, Macúti, Estoril, Golden Peacock Resolt (China Town), Massamba, Esturro, 
(parte), Goto, Chipangara, Inhamudima, Ponta-Gêa, Muchatazina, Macurungo, 
Chaimite e Maquinino (parte).  
 
Porque o restabelecimento da energia poderá ocorrer antes da hora prevista, todas as 
instalações deverão ser considerados como estando permanentemente em tensão. 
Pelos eventuais transtornos que a situação poderá causar, a Electricidade de 
Moçambique apela aos seus estimados clientes à devida compreensão. 
 

Beira, aos 11 de Março de 2020 
 

Rua da Companhia de Moçambique Nº 240 * Beira * Moçambique 
Tel (+258) 23326175 * Fax (+258) 23326174 * www.edm.co.mz 
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 É cada vez mais natural para as novas gerações, 
preferirem o consumo de produtos digitais e, quanto a isso, 
sabemos hoje, não adianta fugir. Todos nós... pais, educa-
dores, avós, professores e até terapeutas usufruímos dos be-
nefícios da era virtual e já nos rendemos à realidade do log 
in versus logo existo. 
 Contudo, na era dos selfies e das redes sociais, há 
um tema que pouco conhecemos e temos receio de aprofun-
dar, até porque, às vezes dá muito jeito que haja sossego e 
silêncio por um certo tempo… 

 - “Para vê-lo sossegado dra., só quando está a jo-
gar.” 

 - “Para vê-lo sossegado dra., só quando está a jo-
gar.” 
  Mas afinal porque são os jogos online atrativos pa-
ra as crianças e como conseguem mantê-los tão concentra-
dos e focados? 

 Já ousou sentar-se ao lado de uma criança e atre-
ver-se a entender o que está a jogar? Fortnite, GTA, League 
of Legends, Counter Strike, DOTA, World of Warcraft, A-
PEX, Assassin's Creed, Final Fantasy, entre outros, apre-
sentam-se numa lista infindável dos designados online ga-
mes que se dividem em algumas categorias e que podem 
ser jogados em grupo ou individualmente. 
 Os gráficos e os cenários são mágicos, com cores e 
características visuais muito apelativas. Alguns jogos retra-
tam cidades modernas, outros tempos medievais, arenas de 
batalha ou simplesmente locais abandonados onde a facili-
dade para entrar em combate com inimigos é contextualize-
da. 
 Na maioria dos enredos está aliada a sobrevivência 
da personagem ou da sua equipa e a conquista de alguma 
terra ou de um objectivo comum. A criação da  personagem 
 

 

implica personificar um terrorista, polícia, traficante, tem-
plário ou um estratega com determinadas habilidades e 
competências. Para dar maior capacidade e realismo é atri-
buído numa fase inicial, um conjunto de recursos como por 
exemplo armas, que vão possibilitar o desempenho mais e-
ficaz da missão. 
 - “Dra. sempre que é hora de ir para a cama e 
lhe peço para parar de jogar há gritaria lá em casa”. 
 Há três factores principais que ajudam a explicar o 
fenómeno e a adesão de crianças cada vez mais novas à 
realidade dos jogos online, com este tipo de características. 
 A percepção de competência e o reconhecimento 
conseguido através das conquistas e do objetivo alcançado 
dá às crianças um autoconceito positivo naquela missão. 

 Por outro lado, a possibilidade que é permitida nos 
jogos para pensar com autonomia e independência é funda-
mental no estímulo da capacidade criativa e muito desejada 
por qualquer criança. Finalmente, os jogos online também 
são peritos, quando exploram a dimensão interpessoal e re-
lacional, porque criam o sentimento de pertença e atribuem 
um status social de acordo com a performance e o número 
de vitórias obtidas. 

 Pode então parecer que estamos diante de uma 
combinação perfeita e encantada sem precedente, mas 
na verdade, nenhum jogo se aproxima da satisfação 
profunda que a vida real e as ligações humanas produ-
zem nas crianças. 

 A competência obtida na execução de uma tarefa 
difícil ou da aprendizagem de uma nova habilidade por 
conta própria é muito mais rica. A autonomia resultante do 
jogo não consegue competir com a alegria da exploração da 
realidade, onde a criança é livre para desvendar os misté-
rios do mundo e, o sentimento de pertença experienciado 
nas equipas online não se equipara à segurança, ao afecto e 
ao amor de um adulto que realmente a ama e se preocupa 
com ela independentemente do modo como é. 
 Não podendo fugir da era da realidade  virtual,  po- 

VuJonga 14 – cadernos literários | 1º Março 2020 
https://rl.art.br/arquivos/6881116.pdf 

 

 

Leia, Divulgue e Publicite  n’O Autarca – 1º jornal electrónico na cidade da Beira - Moçambique 
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dem os educadores estar atentos a este fenómeno, limitando 
o tempo de jogo, criando regras em conjunto, partilhando i-
deias sobre outros interesses, vigiando as horas de sono e 
de descanso, prevenindo assim situações graves de depen-
dência.  
 É indispensável privilegiar actividades que impli-
quem criatividade, autonomia, descoberta, aquisição de no-
  

vas habilidades onde o reconhecimento, o fazer em conjun-
to e a cooperação são palavras de ordem. 

 Os jogos simulam e tentam recriar a realidade, mas 
não podem substituir nem ter a relevância do experienciar 
necessário que a vida impõe a qualquer criança.  
 A vida real não é um jogo… ■ © Dra. Fanisse 
Craveirinha 

 

 
Fontes das imagens e vídeo  

https://www.youtube.com/watch?v=_-fjfUTyMG8 
https://www.esportsearnings.com/games 

https://www.rockstargames.com/br/downloads/collection/3/series/5481 
https://iconsshop.co.za/products/02e60bb7-8d2c-11e8-e13b-fde00b7bf8ec 

 


