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Vodacom conta com mais 20 estações de telefonia 
móvel no centro e norte do país 
 

- O facto decorre de um acordo que a Vodacom assinou, 
recentemente, com a Autoridade Reguladora das 
Comunicações de Moçambique (ARECOM). Trata-se de  
um Contrato de Trespasse para a Prestação de Serviços 
de Acesso Universal 
  Beira (O Autarca) – Graças 
ao memorando, a Vodacom passa a ge-
rir 20 estações de telefonia móvel exis-
tentes no centro e norte de Moçambi-
que. Antes de se passar à Vodacom, as 
estações estavam sob gestão de uma 
outra rede de telefonia móvel, a mesma 
que as instalou. 
  

 

 Sucede que o quadro actual re-
vela que diversas estaçōes construídas 
com base no financiamento do Fundo 
do Serviço de Acesso Universal 
(FSAU) não se encontram operacionais 
e foi isso que levou a ARECOM a res- 
cindir o contrato com a outra operado-
ra de telecomunicações, convidando a 
 

  
Frase: 

 

Ama o teu inimigo, pois é o único idiota que pensa 
em si 24 horas por dia!■ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 
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Vodacom a apresentar uma proposta 
com vista à sua operacionalização. 
  São estações financiadas pelo 
FSAU, entidade gerida pela Autorida-
de Reguladora das Comunicações de 
Moçambique (ARECOM) e que se de-
dica ao financiamento de projectos de 
telecomunicações, sendo que a infra-
estrutura e equipamentos por si finan-
ciados são propriedade do Estado. 
  O Presidente do Conselho E-
xecutivo da Vodacom, Jerry Mobbs, 
manifestou o entusiasmo da empresa 
pelo facto de se estar a caminhar a pas-
sos largos rumo à qualidade de sinal. 
“Isto mostra o nosso compromisso em 
fornecer serviços cada vez melhores 
para os moçambicanos, em geral, e os 
nossos clientes, em particular, desde as 
zonas urbanas até às mais recônditas”. 
 Em contrapartida, a Vodacom 
vai investir cerca de 250 milhões de 
meticais na reabilitação, aquisição de 
equipamentos, instalação e colocação 
em serviço das estações. E a Vodacom 
tem consciência da responsabilidade 
que passa a ter. “Comprometemo-nos 
a, não só fazer o investimento necessá-
rio, como também a cuidar das infra-
estruturas para que não voltem a estar 
inoperacionais” – assegurou Jerry Mo-
bbs. 
 O contrato é de dez anos e a-
brange torres, vedações, painéis sola-
res, baterias, antenas e outros equipa- 
mentos existentes nas estações locali-
zadas nas regiões centro e norte do país 
(províncias de Manica, Sofala, Zambé-
zia, Nampula, Niassa e Cabo Delgado), 
que possam ser reutilizados pela Voda-
com. Espera-se que a implementação 
das estações ocorra até aos finais do 
mês de Junho do próximo ano. 
 O acordo estabelece que as es- 
tações  em  causa  ainda  em  funciona- 
 

Vodacom ao abrigo da legislação em 
vigor sobre a partilha de infra-estrutu-
ras de telecomunicações.■ (Redacção) 

mento, manter-se-ão operacionais, de-
vendo o operador que as estiver a usar, 
estabelecer acordos de partilha com a
  

Moçambique e Angola enfrentam 
ameaça de insegurança alimentar 
severa 
  Agência da ONU, PMA, diz 
que se nada for feito, 45 milhões de 
pessoas poderão passar fome em 16 
países incluindo Moçambique e Ango-
la; ciclones, cheias e a pior seca nos úl-
timos 35 anos na África Austral entre 
as causas para falta de alimentos. 
 O Programa Mundial de Ali-
mentação, PMA, coloca Moçambique 
e Angola entre os 16 países onde 45 
milhões de pessoas podem enfrentar 
insegurança alimentar grave nos próxi-
mos seis meses. Trata-se de um recor-
de na Comunidade de Desenvolvimen-
to da África Austral, SADC, que inte-
gra duas nações lusófonas. 
 

 Em toda a região, mais de 11 
milhões de pessoas sofrem com falta 
de alimentos. Níveis recordes de inse-
gurança ou emergência alimentares são 
registados em países como Zimbabué, 
Zâmbia, Madagáscar, Maláui, Namí-
bia, Eswatini e Lesoto. 
 

Escassez 
 

 O porta-voz do PMA, Hervé 
Verhoosel, alertou que se a assistência 
não for reforçada em tempo útil, esse 
número poderá subir para 13 milhões 
no início de 2020 no ponto alto da cha- 
mada estação de escassez. 
 Factores como aumento dos 
preços dos alimentos, das perdas de ga-
do e do  desemprego são causas da  cri- 

se que piora em áreas urbanas e rurais. 
A situação também agrava os níveis de 
desnutrição aguda nas comunidades de 
maior risco. 
 

 A África Austral teve chuvas 
regulares em apenas uma das últimas 
cinco estações que foram marcadas por 
seca persistente, ciclones seguidos e i-
nundações. Os desastres danificaram o 
trabalho dos pequenos agricultores que 
dependem da chuva. 
 

 Agências das Nações Unidas 
aumentaram o nível de resposta nos 
nove países mais afectados, para ajudar 
mais de 11 milhões de pessoas até 
meados de 2020. 
 

Média Global 
 

 O Painel Internacional sobre 
Mudanças Climáticas destacou que o 
aumento anual das temperaturas da Á-
frica Austral é o dobro da média glo-
bal. Entre os países mais afectados es-
tão República Democrática do Congo, 
Maláui, Moçambique, Tanzânia, Zâm-
bia e Zimbabué, que nos próximos a-
nos podem ter condições climáticas ad-
versas. 
 O coordenador sub-regional da 
FAO para a África Austral, Alain Oni-
bon, disse que chuvas tardias, secas 
prolongadas, dois grandes ciclones e 
desafios económicos como causas do 
desastre da segurança alimentar e dos 
meios de subsistência.■ (Redacção/ 
ONU) 
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Uma Data na História 
 

Por: João de Sousa 

14 de Novembro … Imamo Agy 
 

 O cantor e compositor de Cabo Delgado não goza 
de boa saúde. Felizmente que as acções solidárias se multi-
plicam, sendo que a última foi realizada por um grupo de-
nominado “Pembenses de Verdade”. 
  As suas canções, algumas das quais gravadas nos 
estúdios da Rádio Moçambique, retratam o dia a dia dos 
moçambicanos. “Idunya” foi, na minha opinião, o seu ex-li-
bris, que teve direito a figurar na lista do Ngoma Moçambi-
que, a parada de sucessos da nossa estação pública de ra-
diodifusão. 
  Hoje é o dia do seu aniversário. Parabéns Imamo 
Agy.   
   

 

Município critica governo por tentativa de usurpação 
da titularidade do projecto de implantação do parque 
de infra-estruras verdes nas margens do chiveve 
  Beira (O Autarca) – O 
Vereador da área de Cooperação 
Institucional e Desenvolvimento 
Humano no Município da Beira, José 
Manuel, conferenciou com a imprensa, 
para criticar o governo pela sua 
tentativa de usurpação da titularidade 
do projecto de implantação do parque 
de infra-estruras verdes nas margens 
do rio chiveve, na cidade da Beira. 
“Não confundam os nossos projectos 
com a propaganda política por falta de 
iniciativa política de investimentos 
para Beira” – afirmou José Manuel. 
 O Vereador afirmou ainda: 
“Queremos repudiar, mais uma vez, a 
atitude do governo da Frelimo, de de-
sinformar aos moçambicanos em geral 
e aos sofalenses e beirenses em parti-
cular, por estar a abocanhar as obras 
como exercício do seu  plano  quinque- 

 
 

José Manuel, Vereador da área de 
Cooperação Institucional e Desenvolvimento 

Humano no Município da Beira 
 

quinquenal. Portanto, esta é uma falsi-
dade. Aqui existe apenas um aproveita-
mento político”. 
 José Manuel continuou a sua 
crítica ao governo, afirmando que “é 
vergonhoso e falta de ética governa-
mental”. Explicou que as obras surgem 
como resultado do desdobramento do 
Presidente do Conselho Municipal da 
Beira, o Eng. Daviz Mbepo Simango  e 

lembrou que o mesmo projecto foi 
chumbado pela Frelimo quando o exe-
cutivo municipal submeteu o projecto à 
assembleia local para apreciação e a-
provação. “Hoje é uma pêra tão doce 
que precisam abocanhar. Esta atitude 
podemos compara-la com da hiena que 
torna a caça do leão sua. Portanto, é 
uma atitude esquisita, vergonhosa. Por 
isso, exige-se que se dê à César o que é 
de César”. 
 

 José Manuel esclareceu que o 
projecto é uma iniciativa genuina do 
município da Beira e a sua execução 
conta com financiamentos do Banco 
Mundial e o banco alemão KFW, no 
valor equivalente a 21.7 milhões de 
meticais. “Portanto, é paradoxal, os 
que ontem chumbaram o projecto hoje 
dizerem que é iniciativa deles” – con-
cluiu. (Redacção) 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 



 

O Autarca – Jornal Independente, Quinta-feira – 14/11/19, Edição nº 3801 – Página 04/04 

  

 

 

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: 18.900,00 

Momento Poético© 
página de artes e letras 

coordenação de Mphumo João Craveirinha© 

A  PINTURA       
A cromaticidade pictórica  

É um devaneio visual 
Que num vislumbre, 

nos absorve o olhar… 

E, pedindo emprestado ao Sol 
Uma partícula de sua ‘hertziana’ Luz 

Fingimos colorir o invisível 
que nunca existiu na Física. 
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