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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 gerir 20 estações de telefonia móvel existentes no centro e norte de Moçambique. Antes de se passar à Vodacom, as
estações estavam sob gestão de uma
outra rede de telefonia móvel, a mesma
que as instalou.

Frase:

Sucede que o quadro actual revela 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 rescindir o contrato com a outra operadora de telecomunicações, convidando a

Ama o teu inimigo, pois é o único idiota que pensa
em si 24 horas por dia!■
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Vodacom a apresentar uma proposta
com vista à sua operacionalização.
São estações financiadas pelo
FSAU, entidade gerida pela Autoridade Reguladora das Comunicações de
Moçambique (ARECOM) e que se dedica ao financiamento de projectos de
telecomunicações, sendo que a infraestrutura e equipamentos por si financiados são propriedade do Estado.
O Presidente do Conselho Executivo da Vodacom, Jerry Mobbs,
manifestou o entusiasmo da empresa
pelo facto de se estar a caminhar a passos 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 necessário, como também a cuidar das infraestruturas para que não voltem a estar
inoperacionais” – assegurou Jerry Mobbs.
O contrato é de dez anos e abrange torres, vedações, painéis solares, baterias, antenas e outros equipamentos existentes nas estações localizadas nas regiões centro e norte do país
(províncias de Manica, Sofala, Zambézia, Nampula, Niassa e Cabo Delgado),
que possam ser reutilizados pela Vodacom. Espera-se que a implementação
das estações ocorra até aos finais do
mês de Junho do próximo ano.
O acordo estabelece que as estações em causa ainda em funciona-

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

Moçambique e Angola enfrentam
ameaça de insegurança alimentar
se que piora em áreas urbanas e rurais.
severa
A situação também agrava os níveis de
Agência da ONU, PMA, diz
que se nada for feito, 45 milhões de
pessoas poderão passar fome em 16
países incluindo Moçambique e Angola; ciclones, cheias e a pior seca nos últimos 35 anos na África Austral entre
as causas para falta de alimentos.
O Programa Mundial de Alimentação, PMA, coloca Moçambique
e Angola entre os 16 países onde 45
milhões de pessoas podem enfrentar
insegurança alimentar grave nos próximos seis meses. Trata-se de um recorde na Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, que integra duas nações lusófonas.
Em toda a região, mais de 11
milhões de pessoas sofrem com falta
de alimentos. Níveis recordes de insegurança ou emergência alimentares são
registados em países como Zimbabué,
Zâmbia, Madagáscar, Maláui, Namíbia, 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 chamada estação de escassez.
Factores como aumento dos
preços dos alimentos, das perdas de gado e do desemprego são causas da cri-

Nossos serviços:
- Consultoria Ambiental
- Planeamento Físico
- Auditoria Ambiental
- Consultoria em Minas
- Consultoria em água e saneamento
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Vodacom ao abrigo da legislação em
vigor sobre a partilha de infra-estruturas de telecomunicações.■ (Redacção)

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 inundações. 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 África Austral é o dobro da média global. Entre os países mais afectados estão República Democrática do Congo,
Maláui, Moçambique, Tanzânia, Zâmbia e Zimbabué, que nos próximos anos podem ter condições climáticas adversas.
O coordenador sub-regional da
FAO para a África Austral, Alain Onibon, 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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- Environmental audit
- Minning consulting
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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 multiplicam, sendo que a última foi realizada por um grupo denominado “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-libris, que teve direito a figurar na lista do Ngoma Moçambique, a parada de sucessos da nossa estação pública de radiodifusão.
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 desinformar aos moçambicanos em geral
e aos sofalenses e beirenses em particular, 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 falsidade. Aqui existe apenas um aproveitamento político”.
José Manuel continuou a sua
crítica ao governo, afirmando que “é
vergonhoso e falta de ética governamental”. 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 executivo municipal submeteu o projecto à
assembleia local para apreciação e aprovação. “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” – concluiu. (Redacção)

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

Mphumo Kraveirinya©10/11/2019, Domingo, 06:26.
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