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75ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL DA ONU 

Município de Quelimane partilha experências sobre 
questões ambientais, mobilidade e segurança alimentar 
 Quelimane (O Autarca) – O 
Presidente do Município de Quelima-
ne, Manuel de Araújo participa na pró-
xima sexta-feira (18) de um evento de 
alto nível da 75ª Sessão da Assembleia 
Geral da ONU, no qual irá abordar as 
experiências de Quelimane sobre ques-
tões ambientais, mobilidade e seguran-
ça alimentar, projectos que vem sendo 
executados pela municipalidade nos úl-
timos anos.  O evento virtual lançará  o  

“Programa de Acção para Cidades 
Verdes da FAO”, uma nova iniciativa 
com foco em cidades pequenas, inter-
mediárias e metropolitanas que visa 
melhorar o bem-estar das pessoas atra-
vés do aumento da disponibilidade e 
do acesso a produtos e serviços forne-
cidos por espaços verdes, incluindo á-
reas urbanas e periurbanas – silvicultu-
ra urbana, agricultura e sistemas ali-
mentares sustentáveis.■ (Redacção)  
 
   

  

 

 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 11/09/2020 
Compra Venda Moeda País 

84.23 85.92 EUR UE 

71.11 72.53 USD EUA 

4.24 4.33 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

  
Frase: Temos dentro de nós, uma reserva insuspeita de força que 

surge quando a vida nos põem à prova… - Isabel Allende 
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Apreendido carvão vegetal ilegal no distrito de Muanza 
 Chitengo (O Autarca) – No 
dia 03 de Setembro de 2020 no distrito 
de Muanza, província central de Sofa-
la, foi desencadeada uma operação 
conjunta, entre a Polícia da república 
de Moçambique (PRM) através do ra-
mo da Policia de Proteção dos 
Recursos Naturais e Meio Ambiente 
(PPRNMA), Serviços Distritais de Ac-
tividades Económicas (SDAE) de 
Muanza, Comité de Gestão de Recur-
sos Naturais de Nhansato e Fiscais do 
Parque Nacional da Gorongosa.  
 A operação foi feita com o ob-
jetivo de desencorajar a prática de des-
truição da floresta para a produção de 
carvão vegetal, actividade esta que está 
a causar o desmatamento acelerado no 
referido distrito. 
 A operação teve como resulta-
do a apreensão de 128 sacos de carvão 
vegetal, confiscado na zona de Nhan-
sato e a detenção de um infractor, iden-
tificado como o autor principal da in-
fracção.  
 A PRM lavrou o Auto de No-
tícia contra o infractor e remeteu o pro-
cesso ao Ministério Público para os 
passos subsequentes.  
 Uma fonte do Parque Nacional 
da Gorongosa comentou a operação, a-
firmando que a demonstrou a impor-
tância do trabalho conjunto de diferen-
tes autoridades do Estado no combate 
pela proteção do Meio Ambiente. 
 Para o país vencer a luta contra 
a devastação dos recursos naturais, no 
caso vertente florestais, actores pró-
ambientais defendem maior envolvi-
mento das comunidades locais, o que 
passa pela sensibilização, educação so-
bre a importância de tais recursos.■ (R)  
 

 

 

 
Árvores cortadas, apreendidas antes de serem transformadas em carvão vegetal 
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 Space For Giants e a Gemfields anunciam a 

Campanha Walk For Giants 
 

A Campanha de Angariação de Fundos e Conservação Apresenta a Colecção de 
Cápsulas Sustentáveis da Gemfields e NET-A-PORTER 

  Montepuez (O Autarca) – A 
Gemfields - que opera e é proprietária 
de 75% da Mina de Rubi da Monte-
puez em Moçambique em parceria com 
a empresa local Mwiriti Lda.- estabele-
ceu uma parceria com uma ONG inter-
nacional de conservação, a Space for 
Giants, para lançar o Walk for Giants, 
uma campanha de angariação de fun-
dos e de sensibilização para a conser-
vação da vida selvagem Africana. 
 A campanha terá início com o 
lançamento de duas colecções de joias 
exclusivas de cápsulas: uma colecção 
de 44 peças da Gemfields, fornecedor 
líder mundial de pedras preciosas co-
loridas de origem sustentável; e uma 
série de 15 colecções sustentáveis da 
NET-A-PORTER, o maior vendedor 
de moda de luxo online do mundo.  
 As receitas destas colecções 
vão trazer um apoio essencial para 
proteger os elefantes Africanos e o seu 
habitat natural em todos os países em 
que a Space for Giants trabalha, in-
cluindo Moçambique. 
 “A Gemfields tem percorrido, 
há mais de uma década, um caminho 
que promove uma maior transparência 
na extracção e venda dos recursos de 
pedras preciosas coloridas de África. 
Hoje em dia, o valor das esmeraldas e 
rubis é mais elevado do que nunca para 
os nossos países anfitriões em Moçam-
bique e na Zâmbia. Os recursos natu-
rais Africanos, quer sob a forma dos 
seus minerais quer da sua biodiversida-
de, devem desempenhar um papel mais 
importante no apoio às comunidades 
locais e na defesa de vastos espaços de 
conservação. Precisamos que todos 
cumpram as suas promessas em rela-
ção a estas causas gigantescas e temos 
a honra de apoiar a equipa energética 
da Space  for  Giants  na  sua  intrépida 

 

Títulos das imagens (primeira): Walk For Giants, Fotografia: Francesco Carrozzini, 
Direcção Criativa: Riccardo Ruini; (segunda): Fehmida Lakhany x Gemfields exclusivamente 

para Walk for Giants, Fotógrafo: Francesco Carrozzini 

causa", disse Sean Gilbertson, Presi-
dente da Gemfields 
 A Space for Giants está em-
penhada em proteger o valor ecológico 
e económico que a conservação da na-
tureza oferece. Especialmente nesta é-
poca de crise, em que as viagens e o 
turismo são afectados, a vida selvagem 
e os habitats naturais estão ainda mais 
vulneráveis à exploração/ao abuso. 
Ambas as cápsulas são apresentadas 
numa série de imagens deslumbrantes 
que estão disponíveis graças ao apoio 
da Gemfields.  A Campanha  Walk  for 

Giants foi filmada por Francesco Car-
rozzini, com a direcção criativa de 
Riccardo Ruini, com as modelos Ari-
zona Muse e Selena Forrest no San-
tuário de Vida Selvagem Enasoit em 
Laikipia, no Quénia. 
 "O que a Walk for Giants am- 
plifica de forma tão brilhante é que a 
conservação das paisagens naturais e-
xistentes não é apenas fundamental 
para o futuro da humanidade mas é 
também o melhor negócio económico 
que existe. Os negócios com base na 
natureza   trazem   emprego,  compram 

Leia e Divulgue O Autarca – O seu Diário Electrónico Editado na Beira 
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 de fornecedores locais, pagam impos-
tos e constroem economias nacionais. 
Mas os bens naturais de que estas em-
presas dependem - incluindo as últi-
mas populações Africanas de mega-
fauna - estão seriamente ameaçadas. 
Temos de as proteger agora, para que 
possam continuar a fornecer o seu va-
lor para sempre. Estamos entusiasma-
dos que a Gemfields e a NET-A-POR-
TER tenham optado por usar a sua in-
fluência para trazer a tão necessária a-
tenção e fundos para esta causa", disse 
o Dr. Max Graham, Fundador e Presi-
dente da Space for Giants. 
 

 A colecção de cápsulas Gem-
fields' Walk for Giants apresenta as 
esmeraldas Zambianas e os rubis Mo-
çambicanos da marca, dispostos em 
44 peças por 12 parceiros da marca, 
incluindo: AYA, Backes & Strauss, 
Bina Goenka, Fabergé, Fehmida La-
khany, Francis de Lara, GFG Jewel-
lery da Nilufer, Margery Hirschey, 
Sandy Leong, VAK Fine Jewels, Va-
lani Atelier e Zoe & Morgan. Os lu-
cros irão beneficiar a Space for 
Giants. A colecção estará disponível 
através do site gemfields.com.   

 As colecções exclusivas de 
cápsulas da NET-A-PORTER são ela-
boradas com função e sustentabilidade 
em mente e incluem marcas de reno-
me como a Burberry, 3.1 Phillip Lim, 
Brunello Cucinelli, Chantecaille e Ole 
Lynggaard Copenhagen, em colabora-
ção com a Gemfields, assim como de-
signers emergentes como a Hereu, 
Fisch e Bassike. A série de cápsulas 
da NET-A-PORTER será vendida ex-
clusivamente no site net-a-porter.com. 
 "A NET-A-PORTER tem es-
tado empenhada em apoiar a moda 
com a sustentabilidade no núcleo do 
seu design e, em 2019, lançou a NET 
SUSTAIN para destacar e celebrar as 
marcas que são movidas pelo desejo 
de tornar a moda e a beleza mais 
sustentá-veis. Temos a honra de ser 
parceiros da Space for Giants nestas 
colecções ex-clusivas de cápsulas, 
com todos os lu-cros a beneficiar a 
ONG e a valiosa causa de proteger a 
vida selvagem e a paisagem 
Africana", disse Elizabeth von der 
Goltz, Directora de Compras Globais 
da NET-A-PORTER. 
 

 A colecção de 44 peças da 
Gemfields Walk For Giants e a série 
exclusiva de cápsulas sustentáveis da 
NET-A-PORTER estão agora disponí-
veis em gemfields.com e net-a-
porter.com. 
 O lançamento destas colec-
ções de cápsulas marca o lançamento 
da campanha Walk for Giants, que vai 
culminar numa viagem de conserva-
ção imersiva ao longo de um antigo 
corredor de migração de elefantes, 
com alguns dos indivíduos mais in-
fluentes do mundo, para sensibilizar e 
financiar a protecção da icónica vida 
selvagem Africana e dos ecossistemas 
naturais críticos dos quais eles depen-
dem. 
 

SOBRE A SPACE FOR GIANTS 
 A Space for Giants é uma or-
ganização internacional não-governa-
mental de conservação que protege os 
elefantes Africanos e as suas paisa-
gens demonstrando ao mesmo tempo o 
valor ecológico e económico que am-
bos podem trazer. Utiliza a ciência e as 
melhores práticas para realizar iniciati-
vas de investimento em conservação 
com o objectivo de atrair novos finan-
ciamentos para áreas protegidas com 
poucos recursos. Trabalha com as au-
toridades nacionais para reforçar a ac-
ção legal para combater o crime contra 
a vida selvagem e proteger os animais 
no seu meio natural. Utiliza tecnologia 
que foi pioneira na redução de confli-
tos entre humanos e elefantes, e traba-
lha com uma vasta gama de indivíduos, 
incluindo académicos, jornalistas, cele-
bridades, filantropos, e atletas, para 
trazer novos defensores à sua causa. 
Está sediada no Quénia, trabalha em 
oito países em África, e está registada 
como uma organização não governa-
mental no Reino Unido e como uma 
organização sem fins lucrativos nos 
EUA.  
 

SOBRE A GEMFIELDS 
 A Gemfields é um fornecedor 
líder mundial de pedras preciosas co-
loridas de origem responsável. O tra-
balho da Gemfields na mina de esme- 
raldas Kagem na Zâmbia (que se acre-
dita ser a maior mina produtora de es- 
meraldas do mundo) e na mina de ru- 
bis  Montepuez  em  Moçambique  (um 

dos depósitos de rubis mais significa-
tivos recentemente descobertos no 
mundo) viu a África tornar-se o maior 
exportador mundial de esmeraldas e 
rubis. A abordagem de Gemfields à 
transparência também significa que as 
nações anfitriãs em África veem hoje 
em dia um valor dramaticamente ma-
ior dos seus recursos de pedras precio-
sas que permanecem no país. A Gem-
fields está empenhada em promover a 
transparência, legitimidade e integri-
dade no negócio de pedras preciosas 
coloridas e tem uma forte crença que 
as pedras preciosas coloridas devem 
criar um impacto positivo para os paí-
ses e comunidades de onde elas origi-
nam. A Gemfields estabeleceu um his-
torial de melhoria dos cuidados de 
saúde, educação, agricultura e meios 
de subsistência para as comunidades 
vizinhas das suas minas e de apoio aos 
esforços de conservação para proteger 
a vida selvagem e a biodiversidade em 
África.  
 

SOBRE A NET-A-PORTER 
 A NET-A-PORTER propor-
ciona moda incrível para mulheres in-
críveis. Como líder mundial do co-
mércio electrónico de luxo, com a edi-
ção de produtos mais autoritária a ní-
vel mundial, o site oferece a curadoria 
definitiva da moda das marcas de esti-
listas mais cobiçadas, a gama mais ex-
cepcional de relógios finos e joias pre-
ciosas, e mais de 200 marcas especia-
lizadas em beleza. A nossa criteriosa 
edição dá uma ênfase especial ao des-
taque da criatividade e promessa da 
próxima geração de talentos da moda 
através da Vanguard, o nosso progra-
ma para marcas emergentes. A consi-
deração pelo impacto ambiental e so-
cial molda cada vez mais a oferta de 
produtos, e a plataforma NET SUS-
TAIN foi criada para mostrar as mar-
cas que colocam a sustentabilidade no 
cerne do seu produto. Juntando o con-
teúdo e o comércio para proporcionar 
uma experiência imersiva e inspirado-
ra ao cliente, a NET-A-PORTER fala 
para uma comunidade global e apre-
senta uma publicação vertical dedica-
da com a PORTER, que é conhecida 
pelo seu conteúdo premiado, apresen-
tando uma gama diversificada de mu-
lheres incríveis.■ (Redacção/CI) 
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DE VEZ EM QUANDO... 
 

Por: Afonso Almeida Brandão 
 AS LEIS DO PODER 
A Memória Dos Povos Dura Mais Que Os Tratados 
 
 

 

- Os actuais poderes europeus têm de encontrar cada vez mais soluções que também tenham em 
conta as identidades muito presentes nas Memórios dos Novos Povos Europeus 

 

- “Quanto maior o Poder, mais perigoso é o Abuso” - Edmund Burke 
 tre muitos outros, do estado da Arte em relação à afirmação do 

Poder de várias identidades que não se querem ver submetidas 
por mais um tratado internacional. As identidades e os sentimen-
tos de pertença existem e querem cada vez mais afirmar-se.  
 E também a este propósito deveremos ter presente 
que o Passado nunca morre e o Mundo não é plano. E por 
muito que pareça inconveniente e contra a corrente, as huma-
nidades, ao contrário da simples ortodoxia dos números, são a 
garantir de que a Memória dos Povos, a vários títulos e em 
muitos sentidos, é mais forte e fiável do que muitos tratados e 
convenções internacionais. Numa Europa onde o desamor in-
terno e externo ao seu projecto cresce todos os dias — não 
obstante estarmos a ser “atacados” pela Pandemia do Covid-
19 que nos chega da China —, a compatibilidade da Memória 
e da Identidade dos seus Povos deverá ser cada vez mais con-
siderada, num Século e num Tempo em que a Unipolaridade 
Normativa, muitas vezes, de pouco serve. Com a complexida-
de dos problemasa aumentar todos os dias. Com o grau de exi-
gência dos cidadãos a ocupar cada segundo que passa nos ve-
lhos e nos novos media, os actuais Poderes Europeus têm de 
encontrar cada vez mais soluções que também tenham em 
conta as identidades muito presentes nas Memórias dos Povos 
Europeus.  Sob pena de, como nos foi avisndo George Steiner 
no seu livro Uma Certa Ideia da Europa, estarmos por um 
lado a construir uma Europa Económica alicerçada em genera-
lismos e relativismos excessivos, correndo sérios riscos de fi-
carmos com uma Europa despojada de muitos dos seus Valo-
res Culturais e Religiosos e acabando, assim, por sermos “um 
espaço económico” que, muitas vezes, não passa de «uma me-
ra soma de tratados e demais comandos jurídico-comunitá-
rios». Esta compatibilização entre a Memória dos Povos e o 
Poder das suas Identidades tem de voltar a ser priorizada em 
toda a produção Normativa Europeia. E, já agora, também Mun-
dial — envolvendo assim (porque não?!) — toda a África Aus-
tral, em especial, e Moçambique, em particular. Porque não…?!■   
 

 Num Mundo cada vez mais Globalizado, onde a Socie-
dade em rede o faz parecer amiudadas vezes pequeno, onde a per-
cepção que temos é que a de estarmos muitas vezes conectados 
em directo, o Poder das Identidades resiste e afirmase cada vez 
mais. Resiste e teima em afirmar-se. Tal e qual como uma soma 
de vontades sustentadas tendo em vista a afirmação da diferencia-
ção Económica, Social e, sobretudo, Cultural. 
 Parece contraditório. Mas não é. A Ideologia da Glo-
balização, a sua obsessão, força a vontade de tornar tudo igual 
e daí despertar cada vez mais resistências, para não ser engoli-
do o muito que é diferente. O Poder Normativo, traduzido na 
prática abundante de actos normativos com vista a, por via ju-
rídica, muito mudar, muito alterar, muito impor, sobretudo as 
mudanças e os paradigmas de vida pré-existentes à chamada 
era do “Homo Comunicatus”, sucumbe cada vez mais perante 
a força, a memória e o Poder das Identidades dos Povos. Num 
tempo em que a Sociedade da Informação tantas e tão boas o-
portunidades oferece, é caso para dizer que mesmo assim, a 
Memória dos Povos, a força das suas identidades dura muito 
mais que os tratados derivados dessa força avassaladora com 
origem na voragem normativa, que muitas vezes é imposta. 
 Desta (não só) aparente contradição deveremos retirar 
que a desconstrução de várias identidades Culturais, Sociais, 
Económicas e até Políticas, posta em prática nas últimas déca-
das por via normativa, não tem felizmente conseguido atingir 
os seus propósitos — de padronização e de tornar igual muito 
do que é diferente. Aqui encontramos a Força e o Poder das 
várias identidades em confronto com o Poder Normativo de 
pendor Europeu e Ocidental — Poder Normativo de pendor 
Ocidental que tem permitido a percepção de que a Europa já 
não é detentora do Título de potência normativa do Mundo. 
Antes pelo contrário. As resistências a essa hegemonia norma-
tiva começam a fazer-se sentir-se. O exemplo da discussão à 
volta da negociação para a aprovação do megatratado transa- 
tlântico entre a Europa e os EUA é um exemplo prático de en- 
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