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ADEL-Sofala promove workshop para recolha de 
contribuições para a reforma no sector de florestas 
 

- Participantes ao encontro defendem o fim do uso de nomes de figuras influentes 
para desautorizar fiscais e sugerem a introdução de dispositivo electrónico com 
capacidade suficiente de fiscalizar todas as áreas de influência da actividade 
 

 
 

Maria Mambero, técnica da ADEL 
 

tas. Então, são essas  opiniões  que  nós 

 Beira (O Autarca) – Decorreu 
na cidade da Beira, na última sexta-fei-
ra (07Dez18), um workshop promovi-
do pela ADEL (Agência de Desenvol-
vimento Local) de Sofala, destinado a 
partilha das novas reformas operadas 
no sector de florestas em Moçambique 
e a recolha de contribuições para o me-
lhoramento das reformas em curso, pa-
ra garantir a exploração sustentável dos 
recursos florestais. 
 

 Participaram do encontro re-
presentantes de organizações da socie-
dade civil, comités de gestão de recur-
sos naturais, entidades do Estado como 
a Procuradoria Provincial, serviços dis-
tritais de actividades económicas e o-
peradores florestais. 
 “Estamos aqui reunidos com 
vários intervenientes e cada um tem a 
sua opinião em relação aquilo que mu-
dou ou vai mudar no  sector  de  flores-
  

 
 

Frase: 
Se conseguistes enganar uma pessoa, isso não significa que ela seja 
tola, isso significa que ela confiou em você mais do que você merecia 
– Charles Bukowski  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 13/12/2018 

Compra Venda Moeda País 

69.3 70.68 EUR UE 

60.97 62.18 USD EUA 

4.3 4.39 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 
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pretendemos colher para depois elabo-
rar-se um documento de posição e sub-
meter-se a entidade competente” – ex-
plicou Maria Mambero, técnica da 
ADEL. 
 A iniciativa que culminou com 
a realização do workshop enquadra-se 
no projecto “Campanha de advocacia 
para o combate a exploração ilegal de 
madeira dentro e arredores das áreas de 
conservação” – levado a cabo pela 
ADEL em parceria com o Fundo Mun-
dial para a Natureza (WWF), cujo ob-
jecto visa contribuir para a exploração 
sustentável dos recursos florestais atra-
vés de realização de campanhas de 
sensibilização as comunidades, envol-
vimento dos mídias e outros actores 
promotores do desenvolvimento da 
província de Sofala. 
 A problemática da exploração 
ilegal e insustentável das florestas su-
gere medidas de intervenção urgente, 
estando o Governo a introduzir uma 
série de reformas para estancar o mal, 
sendo importante o envolvimento dos 
membros da sociedade. 
 Entre alguns dos subsídios for-
necidos pelos participantes do work-
hsop em referência, consta a necessida-
de de cumprimento integral das normas 
estabelecidas, cabendo as autoridades 
de direito a devida fiscalização. Os 
participantes defenderam o fim do uso 
de nomes de figuras influentes para de-
sautorizar actuações dos fiscais. Tam-
bém foi sugerida a importância de in- 
trodução de dispositivo electrónico 
com capacidade suficiente de fiscalizar 
em tempo real todas as áreas de in-
fluência da actividade, nomeadamente 
áreas de corte, estradas, portos e fron- 
teiras; além de ter sido reiteirada a  im- 

 
 

Parte dos participantes do workshop para recolha de controbuições para reforma no sector de 
florestas em Moçambique, evento organizado pela ADEL na cidade da Beira 

sustentáveis na exploração florestal, fe-
nómero que ameaça a conservação e a 
perpectuação dos recursos a médio e 
longo prazos e prejudica o desenvolvi-
mento das comunidades locais.■ (Cha-
bane Falume) 
   

portância do aumento de núnero de fis-
cais. 
 A ADEL, a WWF, Livaningo 
e outras entidades parceiras não tem 
poupado esforços que visam contribuir 
para  a  redução de práticas ilegais e in- 

Valor do IPA passa de 20 para 140 
 Beira (O Autarca) – A Assembleia Municipal da Beira (AMB) aprovou 
ontem o novo valor referente ao Imposto Pessoal Autárquico (IPA), tendo passa-
do dos actuais 20 meticais para 140 meticais, um agravamento na ordem de 
700%, cuja cobrança inicia em 2019. O IPA o seu pagamento é de caracter obri-
gatório. A aprovação do novo valor contou com o voto da bancada do MDM, que 
detém a maioria absoluta dos membros da Assembleia Municipal da Beira. A ban-
cada da Frelimo votou contra. A edilidade espera com a aprovação do novo valor 
do IPA incrementar as suas actividades em prol dos munícipes locais. O Autarca 
apurou que o valor em cobrança actualmente se apresenta hiper-inflacionado aten-
dendo as necessidades correntes da autarquia.■ (Francisco Esteves) 
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Correspondênci@ Electrónica 
 

Por: Leonel Marcelino, Lisboa 

«Políticos e fraldas devem ser trocados de tempos 
em tempos pelo mesmo motivo» 
  Ó Eça, que falta fazes a este cruel mundo de “Tu-
gas” tontos! 
 Será que algum vírus ou bactéria da maluqueira ou 
da parvoíce invadiu o Parlamento dos “Tugas”? Enquanto 
as greves abalam o país, criam o caos, afastam o investi-
mento, aprofundam a crise em que vivemos permanente-
mente, os políticos discutem uma ou outra migalha que ca-
íu da mesa do banquete e, inadvertidamente, lhes entrou 
nos bolsos. Portugal vive em turbulência, quase no caos, fa-
bricado por Associações/ Instituições/ Movimentos/, ou 
quejandos representantes dos cidadãos portugueses e emis-
sores das suas preocupações, basicamente, problemas que 
afectam a sua vida profissional e o seu bem-estar pessoal. 
De repente, ou talvez não, acordaram, em simultâneo, ou 
quase, estivadores, bombeiros, notários, farmacêuticos, 
funcionários judiciais, juízes, guardas prisionais, oficiais de 
justiça, enfermeiros, médicos, professores, empresas de 
transportes, Petrogal, polícia judiciária, técnicos de diag-
nóstico e o mais que ainda soará, para reivindicações de 
sempre, pois sempre desejamos algo melhor do que o que 
temos, o que é típico de qualquer ser humano, como se vi-
vêssemos num país rico, produtivo, trabalhador, bem orga-
nizado, estruturado, que sempre confundimos com o paraí-
so. Onde vivem estes reclamantes? Onde estavam nos tem-
pos de Cavaco Silva e de Passos Coelho? Ignoram que o 
país está a sair de uma crise existencial que, na prática, o 
levara a perder a sua autonomia? Comparam-se os tempos 
de hoje com os que vivemos durante o cavaquismo e o pas-
sismo? E, mais estranho, que raio de fúria é esta que apenas 
ataca as classes de trabalhadores mais beneficiadas e privi-
legiadas, abrigadas debaixo do guarda-chuva do Estado?  
Estado que somos todos nós, os da função pública e os do 
privado que os alimentam e lhes pagam os privilégios. Os 
funcionários do Estado estão a sugar a riqueza que a maio-
ria vai criando, com sacrifícios inenarráveis, sobre os quais 
não ouvimos uma palavra. A situação dos trabalhadores do 
privado é de uma crueldade que não  respeita  a  Família,  a 
 

Religião, a protecção das crianças. É uma nódoa, no nosso 
país. Mas, quem os defende? Silêncio. Não será isto mani-
pular a opinião pública? Não será isto adoptar o caminho 
mais fácil para chatear o governo criando uma guerra entre 
privados e funcionalismo público? Gerar o caos para reinar. 
A quem é que já ouvimos isto? 
 Ninguém nega nem pode ignorar que somos po-
bres, precisamos de investidores, precisamos urgentemente 
de aumentar a nossa produtividade, temos obrigatoriamente 
de dar ao mundo a imagem de um país onde vale a pena es-
tar, viver, trabalhar, investir.  
 Há vários passos a dar se queremos um país com 
pessoas dentro, com pessoas felizes. De entre eles, penso 
que seja urgente: 

-          Informarmo-nos recorrendo a fontes credíveis e 
verificáveis, pondo de lado os “slogans” dos Parti-
dos e das redes sociais; 

-          Combatermos a manipulação descarada que al-
gumas minorias usam para dar a sensação de que o 
país paralisou e não tem saída viável; 

 Termos consciência de que há um trabalho enorme 
a realizar no sentido de escolhermos políticos capazes de 
pensar na felicidade das pessoas, não para cumprir dogmas 
políticos, mas para construir um país com lugar para todos 
sermos felizes. Os idealismos levam sempre a sectarismos e 
à destruição. Quem conhecer a História das Civilizações, 
sabe que os grandes ideólogos que influenciaram gente co-
mo Hittler, Mussolini, Karl Marx, Lenine, Mao Tse Tung, e 
outros, desaguaram em matanças de milhões de pessoas. A 
História ensina-nos que devemos escolher políticos que sai-
bam lidar com a realidade. Não interessam as quimeras, os 
paraísos, as disneilândias utópicas. A vida é como é. O 
mundo é como é. Cumpre-nos escolher políticos realistas 
capazes de, com tempo, encontrarem soluções realistas. De 
repente, todos querem tudo resolvido, com uma penada. É 
triste o espectáculo dos deputados que se entretêm com 
questiúnculas, intrigas, interesses pessoais, tão  mesquinhos 
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modo a defendermo-nos das ambições populistas de mani-
puladores profissionais que nos arrastam para o abismo.  
 Comecei este artigo com uma afirmação do sempre 
actual Eça de Queirós e termino, com uma interrogação de 
um lutador exemplar que todos, hoje, temos de ter presente 
- Nelson Mandela: 
 “O que é que podemos e devemos fazer para garan-
tir que a democracia, a paz e a prosperidade prevaleçam em 
toda a parte?” 
 Mandela procurou respostas na Educação, na e-
mancipação económica, na justiça, na reconciliação, no res-
peito pelos direitos humanos. 

 Sigamos o seu exemplo.■ 
 

quanto inúteis. Passam uma mensagem indecorosa com 
consequências fatais para a democracia. Não é por acaso 
que crescem os fascismos, as fronteiras, o ódio ao outro, os 
racismos, a intolerância, o recurso a seitas, à exploração das 
emoções para arrastar adeptos, um pouco à semelhança do 
que está a acontecer com o futebol.  Será o fim do fute-bol e 
da civilização como a conhecemos. Combater os va-lores 
que têm vindo a tornar possível um progresso nunca antes 
conhecido, a nível da educação, da riqueza, da assis-tência 
social, da intervenção médica, da harmonia social, dos 
direitos das pessoas, enfim, os valores que nos aproxi-
maram da felicidade, vai produzir um retrocesso civiliza-
cional de contornos aterradores. Está-se a preparar um 
mundo  caótico,  agressivo,  inabitável,  se  não  apostarmos 

BM reduz taxa de juro de política monetária 

 Maputo (O Autarca) – O Co-
mité de Política Monetária (CPMO) do 
Banco de Moçambique (BM), reunido 
hoje, quarta-feira (13Dez18), decidiu 
reduzir a taxa de juro de política mone-
tária, taxa MIMO, em 75 pontos base 
(pb), para 14,25% - segundo indica um 
comunicado do Banco Central enviado 
a nossa Redacção. 
 Segundo a fonte, o CPMO do 
BM decidiu, igualmente, reduzir em 75 
pb as taxas da Facilidade Permanente 
de Depósitos (FPD) e da Facilidade 
Permanente de Cedência (FPC) para 
11,25% e 17,25%, respectivamente, 
bem como manter os coeficientes de 
Reservas Obrigatórias (RO) para os 
passivos em moeda nacional e em 
moeda estrangeira em 14% e 27%, res-
pectivamente. 
 A decisão de retomar a revisão 
em baixa da taxa MIMO é fundamen-
tada pelo facto de a informação dispo-
nível e as perspectivas de curto e mé-
dio prazo confirmarem a manutenção 
da inflação em um dígito, em linha 
com as projecções anteriores.  
 Abrandamento da inflação a-
nual pelo terceiro mês consecutivo: 
O comunicado cita o Instituto Nacional 
 
 

de Estatística (INE), que aponta que a 
inflação mensal, medida pela variação 
do Índice de Preços ao Consumidor 
(IPC) de Moçambique, foi de 0,27% 
em Novembro, após 0,07% no mês an-
terior. Tal traduziu-se numa inflação a-
nual de 4,27% em Novembro, manten-
do-se o abrandamento iniciado em Se-
tembro de 2018, quando esta se situou 
em 4,89%. Esta descompressão foi fa-
vorecida pelo menor crescimento anual 
dos preços dos bens alimentares e dos 
combustíveis líquidos. 
 Nível de actividade económi-
ca continua baixo: Segundo dados pu-
blicados pelo INE, o PIB real cresceu 
3,2% no terceiro trimestre de 2018, im-
pulsionado pelos sectores da indústria 
extractiva, agricultura e comércio. En-
tretanto, o indicador de clima económi-
co referente ao mês de Outubro aponta 
para um sentimento optimista quanto à 
actividade económica, após sucessivos 
meses de avaliação pessimista regista-
da desde Maio do corrente ano. A re-
versão do sentimento reflecte a avalia- 
ção dos empresários dos sectores da in-
dústria,  comércio, transportes, aloja- 
mento e restauração, contrariada pelo 
pessimismo dos empresários  do sector 
 

da construção.  
 Metical registou uma ligeira 
depreciação nominal face ao Dólar 
dos EUA: No período posterior à reu-
nião do CPMO de 22 de Outubro, a ta-
xa de câmbio do Metical face ao Dólar 
dos EUA manteve uma tendência para 
depreciação, motivada pelo fortaleci-
mento da moeda dos EUA no mercado 
internacional e por uma maior procura 
de divisas no mercado doméstico. As-
sim, depois de 60,61 MZN em finais 
de Outubro, a taxa de câmbio média 
praticada pelos bancos comerciais com 
o público situou-se em 61,48 MZN no 
dia 12 de Dezembro. No mesmo perío-
do, a cotação do ZAR passou de 4,18 
para 4,31 MZN. 
 Conta corrente da balança 
de pagamentos registou um agrava-
mento: Dados que reportam o III tri-
mestre de 2018 mostram um aumento 
do défice da conta corrente em USD 
871 milhões, a reflectir o crescimento, 
não só das importações de bens de con-
sumo intermédio, como também dos 
pagamentos de serviços ao exterior, re-
lacionados com a actividade dos gran-
des projectos.■ (Redacção/ Banco de 
Moçambique)  
 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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Presidente chinês faz negócio em Portugal – uma 
feitoria em sines – 1  

a maior potência do mundo (é já a 
segunda) e pode tornar-se numa 
grande oportunidade para Portugal 
e uma possibilidade para a nação da 
velha ínclita geração renovar a sua 
vocação marítima; para isso não pode 
continuar a ficar demasiadamente per-
dida pelos corredores de Bruxelas; a 
não ser para agora fazer uso da grande 
oportunidade de recuperar mercados e 
fazer valer os seus  interesses  que  têm 
 
 

 O presidente chinês, Xi Jin-
ping assinou em Portugal 17 acordos e 
está muito interessado no porto de 
Sines que irá concorrer com portos 
europeus. Atendendo à nova impor-
tância económica da China no mundo, 
Portugal encontra-se, por natureza es-
tratégica, numa posição de privilegiado 
entreposto comercial entre a Ásia e a 
Europa. Portugal torna-se parte da 
Nova Rota Marítima da Seda nas re-
lações comerciais. 
 Em Sines atualmente podem 
atracar os maiores navios porta-con-
tentores do mundo. Os planos de 
construção de um novo terminal de 
contentores para que são necessários 
mil milhões de euros contará com o in-
teresse chinês no investimento. Assim, 
Sines pode tornar-se num verdadeiro 
porto europeu das rotas marítimas 
mundiais. Neste sentido já se encontra 
também a construção do Caminho de 
ferro Sines-Espanha que passará com o 
tempo a fazer parte integrante da rede 
ferroviária europeia com o Corredor 
Ferroviário Sines-Madrid-Paris-Ber-
lim. 
 Outrora foram os portugueses 
os primeiros a estabelecerem uma rede 
mercantil marítima mundial, da qual 
toda a Europa usufruiu, com o contri-
buto também da Espanha. Agora che-
gou a época de a China economica-
mente fazer o caminho inverso e pa-
rece ser chegada a hora de Portugal re-
tribuir à China, uma melhor entrada 
pela via marítima na Europa. Portugal 
tem em relação à Europa a vantagem 
de ser um país de espírito aberto ao 
mundo. 
 Em breve  a China tornar-se-á 

sido os interesses da Europa e do mun-
do. Esta pode ser a oportunidade para 
Portugal repensar políticas económicas 
a partir dele e apostar também em rela-
ções mais intensivas com a toda a luso-
fonia. Isto deve tornar-se parte do ideá-
rio nacional de forças complementares 
e não de rivalidades perdidas em lutas 
partidárias que só desgastam o Estado 
e deixam as oportunidades para outros. 
O Povo unido no trabalho e na missão 
dos velhos pais jamais será venci-
do!...■ (António Justo/ Alemanha) 
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às 2 sessões se devem multiplicar muitas 
mais.  

– “Já me sinto muito melhor dra., 
quando for necessário, volto a contactar.”  

O lugar da psicoterapia é certamente 
um local onde os pensamentos, as memórias, 
as percepções e as fantasias mais difíceis e 
traumáticas se apresentam. Se juntarmos a is-
to, factores psicológicos internos como me-
canismos de defesa, angústia e ansiedade, é 
fácil perceber que a psicoterapia rapidamente 
se torna um processo exigente e desafiante. 
(…) FANISSE CRAVEIRINHA (Psicólo-
ga) 
 

(…) Vivemos hoje, sem capacidade 
para esperar. A procura de uma resposta rápi-
da é intensificada pela nossa falta de capaci-
dade para parar e esperar.  

Contudo, um dos indicadores mais fa-
voráveis para o sucesso da psicoterapia é o 
investimento da pessoa e a sua capacidade de 
envolvimento no seu próprio processo de 
transformação. 

O pedido de ajuda psicoterapêutica 
vem, na maioria das vezes, associado a um 
sofrimento e angústia muito significativos 
que podem traduzir-se através de sintomato-
logia mais ou menos incapacitante. Os psico-
terapeutas estão atentos desde o início a esta 
sintomatologia, para dar uma resposta ade-
quada e simultaneamente fazer a integração 
entre a “queixa” e o contexto global da pes-
soa.  
 Considerando que a densidade dos 
problemas psicológicos deriva de um proces-
so que ocorreu ao longo de muito tempo, que 
se foi instalando no funcionamento psíquico 
e que os padrões emocionais e cognitivos es-
tão solidificados, não é arrogante afirmar que 
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Desafios da Psicoterapia: Sai às Quintas-Feiras 
 

Dra. FANISSE CRAVEIRINHA 
PSICOLOGIA CLÍNICA - AVALIAÇÃO 

PSICOLÓGICA - PSICOTERAPIA – 
fanisse.psi@gmail.com 

Consultórios privados em Lisboa e Setúbal. 


