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Idai provou a capacidade do sector privado beirense 
de resiliência e de reinvenção 
 

- Bonança para nós é quando o barco já estar a navegar em alto 
mar sem grandes perturbações. A nossa bonança ainda não chegou 
na medida em que aguardamos ainda pela disponibilidade de uma  
linha de crédito a custo mais baixo para que possamos tapar aqueles 
furos que ainda persistem – Jorge Fernandes, Presidente da ACB 
 

 
o barco já estar a navegar em alto mar 
sem grandes perturbações. A nossa bo-
nança ainda não chegou na medida em 
que aguardamos ainda pela disponibili-
dade de uma linha de crédito a custos 
mais baixos para  que  possamos  tapar 

 Beira (O Autarca) – O Presi-
dente da Associação Comercial da Bei-
ra (ACB), Jorge Fernandes reagindo a 
velha máxima segundo a qual “depois 
da tempestade vêem a bonança” afir-
mou que “a bonança para nós é quando 

 
Jorge Fernandes, Presidente da Associação 
Comercial da Beira: “Independentemente 

de tudo, continuamos firmes, fortes na 
resiliência e na atitude acima de tudo” 

 

  

 

 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 16/03/2021 
Compra Venda Moeda País 

86.63 88.36 EUR UE 

72.66 74.11 USD EUA 

4.89 4.99 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

  
Frase: Não mude por causa de ninguém. Quem te ama te 

aceita, não te julga.■ 
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tanto, nós ainda não atingimos o estado 
de bonança”.  

Falando ao O Autarca por oca-
sião da passagem do 2º aniversário do 
idai que entre a noite de 14 e madruga-
da de 15 de março de 2019 destruiu a 
cidade da Beira, Jorge Fernandes lem-
brou que o sector privado local foi o 
mais prejudicado. Os empresários bei-
renses além de perder as suas casas, 
suas propriedaades, viram o seu negó-
cio destruído e ainda tiveram de com-
participar no esforço de recuperação 
das casas dos seus trabalhadores e em-
prestaram os seus recursos ao Estado 
para a imediata recuperação da Beira. 

“Congratulamos o esforço do 
empresariado local que apesar das per-
das extraordinárias soube assegurar a 
sua responsabilidade, comparticipando 
em impostos ao Estado e em activida-
des de responsabilidade social corpora-
tivas em benefício da comunidade lo-
cal”. 

O Presidente da ACB sublin-
hou que o idai veio provar a capacida-
de do sector privado local de resiliên-
cia e de reinvenção. 

Caracterizou o processo de re-
cuperação das empresas em 3 verten-
tes. duro, difícil e superação. “Duro 
porque a incidência que o idai teve so-
bre o negócio foi forte, uma vez que a-
tingiu profundamente a produção e te-
ve várias consequências colaterais; Di-
fícel porque nos últimos 2 anos o sec-
tor privado local não teve outra hipóte-
se se não lutar por si pela própria so-
brevivência perante tudo o que aconte-
ceu; e Superação porque, independen-
temente de tudo o que aconteceu, os 
empresários souberam reinventar-se, 
pôr mãos-a-obra e ir à procura de solu-
ções internas, cada um a sua maneira”. 

 
 

O conceituado e respeitado empresário beirense Jorge Fernandes, Presidente da Associação Comercial da 
Beira afirma que “a bonança para nós é quando o barco já estar a navegar em alto mar sem grandes 

perturbações”, reagindo a velha máxima segundo a qual depois da tempestade vêem a bonança 

pelo idai em março de 2019. 
 “Independentemente de tudo, 
continuamos firmes, fortes na resiliên-
cia e na atitude acima de tudo”. 

Jorge Fernandes saudou o apo-
io e encorajamento que foi prestado ao 
empresariado beirense. “No meio disso 
tudo houve solidariedade, e havendo 
solidariedade há sempre espaço para a-
gradecimento” – disse, explicando que 
não se trata necessariamente de solida-
riedade de oferta ao empresariado, mas 
sim de ajuda no âmbito de negócio, 
mencionando as linhas de financia-
mento que foram postas a disposição, 
ainda que em quantidades pequenas e 
juros bastante altos. 

Fundada em Setembro de 
1893, a Associação Comercial da Beira 
representa, actualmente, interesses de 
cerca de 1000 unidades de diferentes 
tipos de negócios sedeados na provín-
cia central de Sofala.■ (Redacção) 

 

O timoneiro da mais antiga e 
prestigada organização empresarial do 
país referiu, igualmente, que o esforço 
dos empresários locais tem estado as-
sente em 3 pilares, nomeadamente a 
luta pela manutenção dos negócios e o 
cumprimento incondicional das obriga-
ções para com o Estado; a preocupação 
pela satisfação do mercado que é o ob-
jecto primordial do negócio; e a manu-
tenção da força laboral evitando a ins-
tabilidadde social no seu meio. 

“E, passados esses 2 anos nós 
ainda continuamos envolvidos na luta 
pela sobrevivência e superação” – sa-
lientou Fernandes, tendo posteriormen-
te anotando que o empresariado está a 
ser afectado sobremaneira pela pande-
mia da covid-19 (desde março de 
2020) e, recentemente (dezembro de 
2020 e janeiro de 2021), foi atingido 
por mais duas novas tempestades que 
vieram   agravar  a  destruição  iniciada 
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Secretário-geral da UCCLA felicita Albano Carige, 
novo Presidente do Conselho Autárquico da Beira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exmo. Sr. Dr. Albano Carige 
 
Ilustre eleito pela Assembleia Municipal da Beira para Presidente do Concelho Autárquico, 
 
Ao tomar conhecimento da eleição de V. Exa. pela Assembleia Municipal para o honroso e importante cargo de Presidente 
do Concelho Autárquico do município da Beira, venho, por este meio, na qualidade de Secretário-geral da UCCLA - União 
das Cidades Capitais de Língua Portuguesa de que o município da Beira é associado, felicitá-lo vivamente, seguro que a sua 
vasta experiência autárquica, formação e conhecimentos são a garantia de que continuará a obra do malogrado Eng.º Daviz 
Simango ao serviço dos munícipes e de Moçambique, em prol do progresso, da prosperidade e do desenvolvimento. 
 
Para a minha pessoa e para a UCCLA foi um profundo choque a informação recebida no próprio dia do falecimento do Eng.º 
Daviz Simango, de quem havia tanto a esperar pela determinação e coragem que colocava na sua actividade em prol dos 
munícipes, como o mundo pode testemunhar na forma como arregaçou as mangas na resposta às calamidades naturais que 
atingiram a Beira, ceifando muitas vidas humanas, com uma devastação impressionante de bens imóveis, públicos e 
privados, com consequências dificilmente imaginadas. 
 
Na sequência do ciclone idai e da solidariedade que a UCCLA não pode deixar de prestar ao município da Beira e, com ela, 
de inúmeros municípios portugueses associados da UCCLA, em articulação com o Sr. Embaixador de Moçambique em 
Portugal, não nos poupamos ao desenvolvimento de esforços solidários para com a Beira com o envio de géneros e de toda a 
sorte de bens. 
 
Ainda agora está em curso, através da UCCLA, um apoio financeiro concedido pela Câmara Municipal de Lisboa, a 
recuperação de um edifício municipal que, ulteriormente, em diálogo com o Sr. Eng.º Daviz Simango e a compreensão da 
Câmara Municipal de Lisboa, se reconverteu em aquisição de equipamento ao referido edifício, face à recuperação entretanto 
ocorrida no mesmo, razão porque muito brevemente diligenciarei entrar pessoalmente em contacto com V. Exa. para a 
concretização dessa alteração. 
 
Após o ciclone Idai, o Sr. Eng.º Daviz Simango deslocou-se em serviço a Lisboa e no anfiteatro da UCCLA, perante várias 
individualidades portuguesas e moçambicanas, entre elas o Sr. Embaixador de Moçambique, Dr. Joaquim Bule, proferiu uma 
importante intervenção apresentando publicamente o plano de recuperação do município, reiterando as relações de 
cooperação e profunda amizade entre o município da Beira e a UCCLA. 
 
Reiterando as maiores felicidades para o cargo que agora vai ocupar, e estando seguro de as relações pessoais e institucionais 
entre as nossas organizações se continuarão a aprofundar, manifesto-lhe, mais uma vez, o profundo pesar pela morte do 
Eng.º Daviz Simango. 
 
Com muita estima e reconhecimento 
Vitor Ramalho 
(Secretário-geral) 
 

Lisboa (O Autarca) – O Se-
cretário-geral da UCCLA – União das 
Cidades Capitais de Língua Portugue-
sa, Vitor Ramalho, enviou uma carta 
de felicitações a Albano Carige, o no-
vo autarca da cidade da Beira em 
substituição de Daviz Simango, que fa-
leceu no passado dia 22 de fevereiro.  

O novo Edíl da Beira, Albano 
Carige nasceu no dia 30 de agosto de 
1970, na cidade da Beira, onde cresceu 
e estudou. Albano Carige era vereador 
da área de Construção e Urbanização. 

O Autarca publica na íntegra a 
carta.  
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Moçambique presente no campeonato mundial de 
todo-o-terreno na Jordânia  

 

Bajas onde vamos tentar pontuar o 
mais possível, mas também preparar o 
Rally Dakar-2022. Será um excelente 
treino em pistas muito próximas do 
Dakar, uma vez que a Jordânia faz 
fronteira com Arábia Saudita. Teremos 
dois dias de corrida, num total de 
1.000 km, com dois sectores selectivos 
de 500 km cada, feitos entre dunas, de-
serto, pistas abertas e rochas”, anotou o 
piloto. 
  Paulo Oliveira sublinhou que 
“Temos dois grandes objectivos: parti-
cipar no campeonato de mundo de Ba-
ja, nesta que é a primeira vez que Mo-
çambique marcará presença em todo o 
campeonato de Baja e, por outro lado, 
fazer a preparação para o nosso grande 
objectivo, que é marcar presença na A-
rábia Saudita, no Dakar 2022”.   
  Moçambique será assistido por 
uma estrutura da equipa do piloto cam-
peão do mundo em 2018, Mohomad 
Balooshi, de Dubai. Paulo Oliveira irá 
pilotar uma moto KTM 450 CC. A 
próxima corrida será no Qatar, a 8 de 
abril. 
 A participação do piloto mo-
çambicano na Jordânia conta com o a-
poio da Secretaria do Estado de Des-
porto, ATCM e Federação Moçambi-
cana de Automobilismo e Motociclis-
mo.■ (Redacção) 
 

 
Maputo (O Autarca) – Mo-

çambique irá participar pela primeira 
vez no campeonato do Mundo de todo-
o-terreno, a primeira corrida será de 18 
a 21 de março corrente na Baja da Jor-
dânia 2021, após a validação da inscri-
ção do país para a corrida, pela Federa-
ção Internacional de Motociclismo. 
 O piloto moçambicano Paulo 
Oliveira, com larga experiência no des-
porto motorizado, fruto da sua partici-
pação em diferentes provas do rally to-
do-o-terreno, em países como Marro-
cos, Espanha, Portugal, entre outros, é 
o representante de Moçambique nas 
provas da Jordânia. 
 É uma corrida desafiante, que 
irá contar com a presença de grandes 
pilotos de todo o mundo, mas Moçam-
bique entra na prova com a esperança 
de fazer uma boa pontuação para o 
Campeonato do Mundo de Bajas. 
 As conquistas de Paulo Olivei-
ra nas corridas todo-o-terreno  são  ele- 

mentos de inspiração e de confiança 
que levará também para a Baja da Jor-
dânia de onde quer trazer uma boa 
pontuação. Basta recordar que, em ou-
tubro do ano passado, 2020, Oliveira e-
levou a bandeira moçambicana ao qua-
lificar-se para o Rally Dakar, nas pro-
vas de classificação do “Andalucia 
Rally”, da Espanha. 
  

“Vamos com muita expectati-
va, para marcar pontos. O objectivo é 
disputar o  campeonato  do  Mundo  de 

EUA iniciam formação de fuzileiros moçambicanos  
Maputo (O Autarca) – Os Estados Unidos da América iniciaram esta se-

gunda-feira (15MAR2021) a formação militar de fuzileiros moçambicanos, no 
contexto do apoio aos esforços nacionais de prevenção da propagação do ter-
rorismo e do extremismo violento no país. O treinamento irá decorrer no período 
de 2 meses. Em comunicado recebido na nossa Redacção, os EUA referem que 
dão prioridade ao respeito pelos direitos humanos, à protecção dos civis, e ao en-
volvimento com a sociedade civil em toda a assistência à segurança. Para além da 
formação, os EUA forneceu equipamento médico e de comunicações. Moçambi-
que enfrenta acções de terrorismo do extremismo violento em Cabo Delgado.■ 
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