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Dívida pública interna continua a aumentar  

 Maputo (O Autarca) – A dí-
vida pública interna continua a aumen-
tar – segundo revela um comunicado 
do Comité de Política Monetária 
(CPMO) do Banco de Moçambique, 
órgão que esteve reunido ontem, quar-
ta-feira (14AGOSTO19), em sessão or-
dinária realizada em Maputo. Segundo 
a fonte, desde o último CPMO a dívida 
pública interna contraída com recurso a 
Bilhetes do Tesouro, Obrigações do 
Tesouro e adiantamentos do Banco de 
Moçambique aumentou para 134.478 
milhões de meticais, reflectindo a e-
missão de Obrigações do Tesouro em 
3.787 milhões de meticais. A fonte su-
blinha,entretanto, que os montantes a-
cima não tomam em  consideração  ou- 

 
 

Membros do Comité de Política Monetária (CPMO) do Banco de Moçambique 

lidades em mora. 
 Na sua sessão de ontem, o 
CPMO avaliou, igualmente, os riscos 
subjacentes às projecções de inflação, 
concluindo   que  tornaram-se  relativa- 

tros valores da dívida pública interna, 
tais como contratos mútuos e de loca-
ção financeira, assim como responsabi- 

  

Frase: 

 

Chato é quando as pessoas admiram suas qualidades 
em silêncio e julgam seus defeitos em voz alta.■ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 14/08/2019 

Compra Venda Moeda País 

66.94 68.26 EUR UE 

59.87 61.05 USD EUA 

3.95 4.03 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 
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mente mais favorável, entretanto, as in-
certezas persistem. “As expectativas 
em torno do recente Acordo de Paz 
melhoram a avaliação global dos riscos 
domésticos, dado o seu impacto na ac-
tividade económica. Entretanto, man-
têm-se como principais fontes de risco 
os focos de instabilidade militar em 
Cabo Delgado, a sustentabilidade da 
dívida pública em face da necessidade 
de financiamento tanto do défice das e-
leições de 2019 como da reconstrução 
das infra-estruturas pós-desastres natu-
rais e as incertezas em relação ao pro-
cesso eleitoral”.  
 O CPMO refere que a nível 
externo subsistem riscos de desacelera-
ção do crescimento mundial, a reflectir 
a intensificação da tensão comercial e 
geopolítica entre as principais econo-
mias, com impacto negativo nos fluxos 
de comércio externo, bem como na vo-
latilidade dos preços internacionais das 
principais mercadorias.  
 “O CPMO continuará a moni-
torar os indicadores económico-finan-
ceiros e os factores de risco, e não he-
sitará em tomar as medidas correctivas 
necessárias antes da sua próxima reu-
nião ordinária, agendada para o dia 31 
de Outubro de 2019”. 
 

Reduzida taxa de juro de política 
monetária 
 Ainda na sessão de ontem, o 
Comité de Política Monetária do Ban-
co de Moçambique decidiu reduzir a 
taxa de juro de política monetária, taxa 
MIMO, em 50 pontos base (pb), para 
12,75%. Decidiu, igualmente, reduzir 
em 50 pb as taxas da Facilidade Per-
manente de Depósitos (FPD)  e  da  Fa- 

Adicionalmente, a evolução recente da 
inflação anual de Moçambique, que 
tem vindo a desacelerar persistente-
mente desde Fevereiro, até se situar em 
2,16%, em Julho, reforça as projecções 
de uma inflação baixa e estável no cur-
to e médio prazos. 
 Quanto à actividade económi-
ca, espera-se uma desaceleração em 
2019, seguida de uma recuperação gra-
dual em 2020, situando-se, mesmo as-
sim, abaixo do seu potencial. Esta re-
cuperação será estimulada sobretudo 
pelas actividades de reconstrução pós-
desastres naturais e pela dinâmica de-
corrente da materialização dos projec-
tos de gás natural na Bacia do Rovu-
ma. Por outro lado, o recente Acordo 
de Paz poderá melhorar o clima de in-
vestimento e a actividade económica. 
Tais perspectivas são reforçadas pelo 
optimismo revelado tanto pelo indica-
dor de clima económico como pelo ín-
dice de produção industrial, e estão 
também em linha com a retoma gra-
dual do crédito à economia. 
 Relativamente as reservas in-
ternacionais estas continuam em níveis 
confortáveis, capazes de assegurar cer-
ca de seis meses de importações. Des-
de o último CPMO, as reservas inter-
nacionais brutas incrementaram em 
USD 111 milhões, para USD 3.244 mi-
lhões, valor que permite cobrir aproxi-
madamente 6 meses de importação de 
bens e serviços, excluindo as transac-
ções dos grandes projectos. Este com-
portamento reflecte uma maior dispo-
nibilidade de divisas no mercado, que 
tem permitido ao sistema bancário su-
prir as necessidades de importação e 
vender o excesso ao Banco de Moçam-
bique.■ (Redacção) 
 

cilidade Permanente de Cedência 
(FPC), para 9,75% e 15,75%, respecti-
vamente, bem como manter os coefi-
cientes de Reservas Obrigatórias (RO) 
para os passivos em moeda nacional e 
em moeda estrangeira em 14,00% e 
36,00%, respectivamente. 
 A decisão de reduzir a taxa 
MIMO é justificada pela melhoria con-
tínua das perspectivas de inflação para 
o médio prazo, que consolidam a esta-
bilidade deste indicador em níveis de 
um dígito. “A nossa avaliação dos ris-
cos associados a essa previsão tornou-
se mais favorável com o recente Acor-
do de Paz e consequente início do pro-
cesso de desarmamento, desmobiliza-
ção e reintegração. Contudo, persistem 
incertezas que justificam a postura 
conservadora da política monetária. A 
trajectória de queda da taxa MIMO, a-
liada à melhoria das perspectivas, po-
derá continuar a contribuir para a redu-
ção do custo do financiamento a curto 
e médio prazos”. 
 Segundo o CPMO, a previsão 
de uma maior estabilidade dos preços 
internos continua a dever-se à expecta-
tiva de menor pressão no mercado 
cambial, num cenário de procura agre-
gada ainda aquém do seu potencial e 
de comportamento favorável dos pre-
ços internacionais do petróleo. A pre-
visão de menor pressão cambial no 
médio prazo decorre das expectativas 
de maiores influxos de moeda externa 
para financiar a reconstrução pós-de-
sastres naturais e os projectos de ex-
ploração de recursos naturais. Espera-
se, igualmente, que o preço médio do 
petróleo no mercado internacional con-
tinue favorável, em face do abranda-
mento da actividade económica global.  
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Uma Data na História 
 

Por: João de Sousa 

15 de Agosto de 1929 ... António Alves da 
Fonseca 

 

 Um dia, atrevidamente, e de tanto ouvir os progra-
mas da GOLO, que eram transmitidos através do Rádio 
Clube de Moçambique, decidi escrever ao António Alves 
da Fonseca, pedindo emprego. Escrevi a carta e fui pessoal-
mente entregar no primeiro andar do prédio “Diário”, onde 
se situavam os escritórios da Agência de Publicidade e on-
de hoje funcionam diversos serviços das Telecomunicações 
de Moçambique. Um senhor que eu não conhecia, que esta-
va na Recepcão da Agência de Publicidade perguntou-me 
pelo conteúdo da carta. Eu disse-lhe. Ele olhou para mim e 
respondeu secamente: “está entregue”. 
 

 Pensei com os meus botões que a resposta não vi-
ria. Engano meu. Duas semanas depois sou contactado para 
me apresentar na Agência de Publicidade. Foi a primeira 
vez que vi o António Alves da Fonseca à minha frente. Era 
(é) um verdadeiro “poste”, ou não tivesse sido ele uma ex-
celente jogador de basquetebol.   

 Já o tinha visto antes, nos campos da “bola ao ces-
to”, fazendo parte duma equipa de craques do Ferroviário 
de Lourenço Marques, onde jogavam o Luís Pina, Adam 
Ribeiro (Linda), Tavares da Rocha, Alberto Rodrigues, Ip 
Chiu Ah, Guilherme Soares, Joaquim Labistour Alves e 
tantos outros.    

 Foi uma conversa agradável. Ele quis saber de mim 
quais as razões que me levavam a querer ser locutor. E eu 
respondi. Disse-lhe que era assíduo ouvinte da Rádio, dos 
programas da GOLO e dos relatos desportivos em especial. 
E contei-lhe a história (acho que ele hoje não se lembra dis-
so) dos ensaios para relator desportivo que eu fazia, quando 
ainda estudante. Com um gravador que a minha mãe tinha 
comprado, eu ía para a cabine de som do Pavilhão do Ma-
lhangalene e começava a relatar os jogos de basquetebol e 
hóquei em patins que ali se realizavam. Depois mostrava a 
gravação aos meus amigos e pedia opiniões. Um deles, jo-
gador da equipa de honras do Malhangalene, de seu nome 
José Graça da Silva (que Deus o tenha) dizia-me: “vai falar 
com aquele pessoal da Golo”. E eu fui. 
 
 

 
 

  O António ouviu atentamente a história e disse-me 
que, havia uma vaga, e por isso mesmo ia admitir-me como 
escriturário/dactilógrafo. Depois ía pensar no melhor mo-
mento para realizar uma prova de voz, condição necessária 
para se poder ser locutor. A prova teria de ser submetida a 
quem de direito no Rádio Clube de Moçambique, para aná-
lise e eventual aprovação. 
  Fiquei um mês a dactilografar os textos que os pro-
dutores escreviam. Comecei a perceber como se elaborava 
um programa. Paulatinamente eu ia entrando para o fasci-
nante mundo da radiodifusão. 
  Chegou o momento da prova de voz. Pela primeira 
vez entrei na área de estúdios do RCM. Tive de ler vários 
textos, de programas e de “spots” publicitários. Tive de im-
provisar sobre um tema. E, como se isso não bastasse, para 
terminar a prova, deram-me dois textos curtos, um em in-
glês e outro em francês, para eu ler. A prova durou aproxi-
madamente 20 minutos. 
  Os dias e meses foram passando e a resposta de 
quem de direito não chegava. Soube-se, depois de muita in-
sistência, que a barreira era a cor da minha pele. Era impen-
sável que um não branco pudesse fazer ouvir a sua voz a 
partir do canal em língua portuguesa (Emissão “A”) da 
mais prestigiada estação radiofónica  da  Província  de  Mo- 
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çambique. 
  Enquanto isto eu ia exercendo a minha função de 
escriturário/dactilógrafo. Nos dias da gravação dos progra-
mas, eu era o responsável por transportar os textos, discos e 
“spots”, dos escritórios da GOLO para os estúdios do RCM 
e entregar todo esse material ao sonorizador. E por ali fica-
va, assistindo às gravações de vários programas, como por 
exemplo o “Domingo Alegre” com o Álvaro de Lemos ou 
ao “Encontro Às Dez” que era apresentado pelo Fernando 
Rebelo. Foi nessa época que conheci o Eugénio Corte Real 
e o José Manuel Gouveia com quem partilhei, a partir de 
1968, a realização do programa “Bondiazinho”, que era 
transmitido no Canal D do Rádio Clube, de segunda a sexta 
feira, das 06.30 às 08.00 horas. Assistia às gravações e ao 
mesmo tempo aprendia. 
  Finalmente, dois anos depois de eu ter feito a prova
  

de voz, veio a resposta que eu tanto esperava. Uma carta 
dava conta que eu estava aprovado. Devo sublinhar o traba-
lho persistente e paciente do António Alves da Fonseca, 
que, sem desanimar, esgrimiu com a Direcção do Rádio 
Clube de Moçambique, todos os argumentos que levaram à 
aprovação da minha prova de voz. 
  Conto-vos esta história, porque o Homem que me 
lançou no mundo da radiodifusão, que viveu bem de perto 
todas as fases da minha vida profissional, que foi meu Pro-
fessor e Mestre, e de quem bebi o que sei como profissional 
de comunicação social, é o aniversariante de hoje. 
  Estas linhas não são mais do que a minha singela e 
humilde homenagem a António Alves da Fonseca, que nas-
ceu no dia 15 de Agosto de 1929. Comemora hoje os seus 
90 anos de idade. Parabéns meu caro António. Que haja 
saúde para mais comemorações.■ 
  

ARA-Zambeze desmente contaminação do Rio 
Mavudze por enxofre 

 Beira (O Autarca) – A Admi-
nistração Regional de Águas do Zam-
beze (ARA-Zambeze) desmente as in-
formações que circulam nas redes so-
ciais sobre provável contaminação das 
águas do Rio Mavudze na sequência 
do tombo na ponte sobre o mesmo cur-
so de água de um camião transportan-
do enxofre bruto granulado. O inciden-
te deu-se no dia 11 de Agosto corrente, 
no poovoado de Mavudze Ponte, loca-
lidade de Kaunda, distrito de Chiúta, 
na província de Tete. Imediatamente 
começaram a circular nas redes sociais 
informações indicando uma provável 
contaminação da água do rio e apelan-
do o risco de consumo de peixe retira-
do do mesmo rio.  
 A ARA-Zambeze frisa, entre-
tanto, que ciente de prováveis impactos 
ambientais no Rio Mavudze, a inspec-
ção das condições fisicas em que ocor-
reu o sinistro, a avaliação do estado da 
qualidade de água e ambiental afecta- 
das, chegou-se  a  conclusão  de  que  o 

enxofre caiu no leito seco e não no me-
io aquático do rio.  
 “As análises laboratoriais da 
qualidade de água, até então, não indi-
cam quaisquer contaminação por enxo-
fre. 
 Localmente, não foram detecp-
tadas alterações ambientais do ecossis-
tema aquático devido o enxofre”.  
 

 Contudo, a ARA-Zambeze su-
blinha que está a realizar o monitora-
mento sistemático da evolução da qua-
lidade de água ao longo do rio Mavu-
dze por forma a rastrear eventuais im-
pactos posteriores.  
 

 Refira-se, entretanto, que o en-
xofre era transportado para a República 
Democrática do Congo (RDC), cuja a-
plicação destina-se a indústria mine-
ral.■ (Redacção)   
 

 

CIP oferece-se a financiar auditoria do 
recenseamento eleitoral na província de Gaza 
  

 Maputo (O Autarca) – A fim de realizar uma auditoria do recenseamen-
to eleitoral em Gaza, o Centro de Integridade Pública (CIP) solicitou em carta en-
viada à CNE (Comissão Nacional de Eleições), no dia 12 de Agosto de 2019, o a-
cesso à base de dados completa dos eleitores inscritos em Gaza durante o recen-
seamento eleitoral. Os dados do recenseamento eleitoral realizado entre 15 de A-
bril a 30 de Maio são alvo de contestação pública devido à disparidade com os da-
dos do Recenseamento Geral da População e Habitação realizado em 2017, refe-
rente à população em idade eleitoral a 15 de Outubro de 2019. em comunicado, o 
CIP sustenta que a realização de uma auditoria é a acção mais indicada para a ve-
rificação da origem da disparidade entre os dados da Comissão Nacional de Elei-
ções (CNE) e do Instituto Nacional de Estatística (INE).■ (Redacção) 
 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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– Madre Goa indiana  
… Do sari e do bétel,  

… do az-za’afrán e caril.  
… 

– Canarins, hindus e mahometanos  
… Sujeitados sem compaixão  

… Confortados na indulgência do sermão.  
… 

– Francisco Xavier  
… Apóstolo Cristão  

… Gentios, Maratas e conversos  
… Consumidos na abjuração.  

– MADRE GOA – Poema de Viagem 2 de 3 – 
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