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ACB reforça mecanismos para a melhoria do 
ambiente de negócios em Sofala 
 
 

 Beira (O Autarca) – A Asso-
ciação Comercial da Beira (ACB) aca-
ba de ver reforçados os mecanismos 
para a procecussão de acções orienta-
das para a promoção da melhoria do 
ambiente de negócios na província de 
Sofala, com a assinatura, na última ter-
ça-feira (15), em Maputo, de um con-
trato com a Fundação para a Melhoria 
do Ambiente de Negócios – FAN.  
 O contrato que tem por finali-
dade o apoio da Fundação para a Me-
lhoria do Ambiente de Negócios ao de-
senvolvimento institucional da Asso-
ciação Comercial da Beira para que es-
ta possa prestar melhores serviços aos 
seus associados, foi assinado pelo PCA 
(Presidente do Conselho de Adminis-
tração) da FAN, Leonardo Simão, e 
pelo PCD (Presidente do Conselho Di-
rector) da ACB, Jorge Fernandes.  
 

  
 

Frase: 
A virtude, o estudo e a alegria são três irmãos 
que não devem viver separados – Voltaire 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 16/08/2018 

Compra Venda Moeda País 

66.08 67.4 EUR UE 

58.12 59.28 USD EUA 

4.02 4.1 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 



O Autarca – Jornal Independente, Quinta-feira – 16/08/18, Edição nº 3535 – Página 02/09 
FONTE: INE – INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA – 10 DE FEVEREIRO DE 2017  Na mesma ocasião e com o 

mesmo propósito, entretanto, a AS-
TROS – Associação dos Transportado-
res Rodoviários de Sofala, representa-
da pelo seu Vice-Presidente, Ruby Ma-
lilo, também assinou contrato com a 
FAN.    

 A Fundação para a Melhoria 
do Ambiente de Negócios é uma enti-
dade sem fins lucrativos, formalmente 
constituída e reconhecida pelo Gover-
no de Moçambique, com o objectivo 
de contribuir para a melhoria do am-
biente de negócios no país, de modo 
sustentável, responsável e socialmente 
equilibrado.    

 A estratégia da Fundação cen-
tra-se na capacitação dos sectores pri-
vado, público e sindicatos, de modo a 
que estes prestem serviços relevantes 
aos seus membros, no desenvolvimen-
to de acções de promoção do diálogo 
público-privado productivo e na facili-
tação de parcerias internacionais.    

 Por seu turno, a Associação 
Comercial da Beira é a maior agremia-
ção económica da região centro do 
país, representando um universo de 
cerca de oitocentas empresas, na sua 
maioria de pequena e média dimensão.    

 O Presidente do Conselho Di-
rectivo da ACB, Jorge Fernandes, co-
mentou ao O Autarca, explicando que 
a mais valia da assinatura do contrato 
com a FAN resume-se no reforço dos 
mecanismos para a procecussão de ac-
ções orientadas a promoção da melho-
ria do ambiente de negócios na provín-
cia de Sofala.  
 Nos últimos anos, a ACB tem 
se evidenciado bastante pela profissio-
nalização da sua  actuação,  oferecendo 
 

e mantém uma relação saudável com 
os demais organismos da administra-
ção pública.    

 Recentemente, a ACB foi re-
conhecida pelo Governo Provincial de 
Sofala pela sua iniciativa de organizar 
o sector informal da cidade da Beira, a-
través da promoção de um projecto que 
permitiu a criação de dez associações 
de actores do comércio informal, cada 
uma com milhares de membros inscri-
tos. No quadro da implementação do 
projecto, cada associação beneficiou de 
meios de trabalho e uma sede própria, 
além da formação dada aos respectivos 
associados em matéria de empreende-
dorismo com vista a torná-los futuros 
empresários.■ (Chabane Falume) 
 

 
 

Leonardo Simão, PCA da FAN (a esquerda) 
e Ruby Malilo, Vice-Presidente da ASTROS  

 
aos seus membros associados um vasto 
leque de serviços de assistência e in-
formação. Paralelamente, tem colabo-
rado na prestação de serviços à comu-
nidade civil do Município da Beira, da 
província de Sofala e do país em  geral, 

Lénio Mendonça destaca contributo 
das ONG’s no desenvolvimento de 
Sofala 
 Beira (O Autarca) – O Direc-
tor Provincial da Economia e Finanças 
de Sofala, Lénio Mendonça, enalteceu 
o contributo das Organizações Não 
Governamentais (ONG’s) que actuam 
neste ponto do país no processo de de-
senvolvimento da província.    

 Falando em representação do 
Governo Provincial na última reunião 
de coordenação das actividades desen-
volvidas no primeiro semestre de 2018 
pelas ONG’s que operam em Sofala, 
Lénio Mendonça sublinhou a impor-
tância da existência das organizações 
não governamentais e destacou o facto 
de elas estarem verdadeiramente  foca- 

 
Lénio Mendonça, Director Provincial da 

Economia e Finanças de Sofala 
 

das as acções orientadas ao desenvolvi-
mento de Sofala.  
 As ONG’s em Sofala eviden- 
ciam-se pela  sua  actuação  como  par- 

Nossos serviços:  
- Consultoria Ambiental  

- Planeamento Físico 
- Auditoria Ambiental 

- Consultoria em Minas 
- Consultoria em água e saneamento 

JOSÉ ZECA, Msc 
CONSULTOR 

BEIRA 
SOFALA 
  

Rua Comandante Gaivão N°160 PONTA-GEA                                        
Tel: +258 825782820 ,+258 845782820 
Email: zezeca07@gmail.com, zezeca07@yahoo.com.br  
  

Our services:  
- Environmental consulting 

- Physical planning 
- Environmental audit 
- Minning consulting 

- Water and sanity consulting 
  

 

JOSÉ ZECA, Msc 
CONSULTOR 

BEIRA 
SOFALA 
  

Comandante Gaivão Road, N°160 P4NTA-GEA                                        
Tel: +258 825782820 ,+258 845782820 
Email: zezeca07@gmail.com, zezeca07@yahoo.com.br  
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várias frentes para o progresso social 
na província.  
 “O Governo reitera a sua dis-
ponibilidade para cooperar com as 
ONG’s que actuam na província e está 
de mãos abertas para incentivar mais 
iniciativas do género” – frisou.  
 A manifestação ocorre numa 
altura em que a província de Sofala re-
gista um número cada vez crescente de 
ONG’s. Dados actuais revelam a exis-
tência em Sofala de mais de quatrocen-
tas ONG’s actuando em diferentes 
frentes com foco orientado para a pro-
moção do desenvolvimento da provín-
cia.  
 O Presidente do Conselho de 
Direcção do Fórum Provincial das 
ONG’s de Sofala (FOPROSA), Ma-
nuel Vieira Gumancanze, referiu que 
nos últimos tempos a província tem es-
tado  a  atrair  muitas  organização  não  
 

maçanze. 
 O Presidente do FOPROSA re-
feriu que com a actual postura do Go-
verno de Sofala no futuro próximo a 
província poderá receber mais ONG’s 
interessadas em cooperar no desenvol-
vimento deste ponto do país.  
 O FOPROSA é uma platafor-
ma de coordenação e facilitação do 
fortalecimento das organiações não go-
vernamentais em Sofala, criado para 
melhorar a acção colectiva para o bem 
comum e o diálogo com o Governo e o 
sector privado.  
 Em Sofala, as principais áreas 
de intervenção das ONG’s resumen-se 
entre a promoção da democracia e boa 
governação, através do melhoramento 
dos instrumentos informativos, educa-
cionais e comunicativos; monitoria e a-
valiação de políticas públicas; direitos 
humanos; género e hiv-sida.■ (Fran-
cisco Esteves) 

 
 

Manuel Gumaçanze, Presidente do FOPROSA 
 

governamentais nacionais e estrangei-
ras devido a abertura do executivo lo-
cal.  
 “As campanhas de advocacia 
levadas a cabo pelo FOPROSA e a boa 
cooperação oferecida pelo Governo 
Provincial tem incentivado a atracção 
de muitas ONG’s a trabalharem em 
Sofala” – afirmou  Manuel  Vieira  Gu-  

 

15º Governador de Sofala já está em exercício 
  Beira (O Autarca) – O novo 
Governador da Província de Sofala foi 
oficialmente apresentado na manhã 
desta quinta-feira, na cidade da Beira, 
numa cerimónia pública que decorreu 
no Largo dos CFM-Centro, orientada 
pelo Ministro do Mar, Águas Interiores 
e Pescas, Agostinho Mondlane, na qua-
lidade de mandatário do Governo Cen-
tral. 
 Alberto Mondlane chegou on-
tem a noite a cidade da Beira, vindo de 
carro da cidade de Chimoio onde era 
Governador de Manica.  
 Alberto Mondlane é o segundo 
Governador de Sofala que vem de car-
ro a Beira saído de Chimoio, depois de 
Felício Zacarias, em 2000, depois de 
ter sido Governador de Manica. 
 
 

 
 

Alberto Mondlane recebendo do mandatário 
do Governo Central os simbolos que lhe 

legitimam o exercício do poder governativo 
na província central de Sofala 

 

 Alberto Mondlane torna-se no 
décimo  quinto  Governador  de  Sofala 

desde 1974, período em que foi no-
meado o primeiro Governador da pro-
víncia, Alberto Cangela de Mendonça, 
que coordenou as actividades do exe-
cutivo no período de transição do regi-
me colonial português até a proclama-
ção da Independência Nacional em 
Junho de 1975.    

 Importa lembrar que depois de 
(i)- Alberto Cangela de Mendonça 
(1974 – 1975), seguiram-se (ii)- Tomé 
Eduardo (1975 – 1978), (iii)- Fernando 
Matavel (1978 – 1980), (iv)- Mariano 
de Araújo Matsinhe (1980 – 1982), 
(v)- Armando Emílio Guebuza (1982 – 
1983), (vi)- Marcelino dos Santos 
(1983 – 1986), (vii)- Francisco de Acis 
Masquil (1986 – 1995), (viii)- Felis- 
berto   Paulino   Tomás  (1995 – 2000), 
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Alberto Mondlane saudando o autarca da 
Beira, Daviz Mbepo Simango 

 

 
 

Alberto Mondlane cumprimentando a 
Governadora cessante Maria Helena Taipo 

Continuado da Pág. 03 
 

(ix)- Felício Pedro Zacarias (2000 – 
2005), (x)- Alberto Clementino Vaqui-
na (2005 – 2009), (xi)- Maurício Vieira 
Jacob (2010), (xii)- Carvalho Muária 
(2011 – 2012), (xiii)- Félix Paulo 
(2012 – 2015), (xiv)- Maria Helena 
Taipo (2015 – 2018) – que se tornou a 
primeira mulher a assumir o cargo de 
Governador de Sofala, e (xv)- Alberto 
Ricardo Mondlane (2018 - …).   

 Alberto Mondlane torna-se 
ainda o primeiro Governador de Sofala 
a herdar uma província que vinha sen-
do dirigida por uma mulher, Maria He-
lena Taipo (2015 – 2018).   

 Alberto Mondlane, casado 
com Alcinda António de Abreu, é tam-
bém o primeiro Governador de Sofala 
cuja conjuge é Membro da Comissão 
Política da Frelimo, uma das posições 
mais importantes na composição do 
partido que governa o país desde a In-
dependência Nacional.      

 Conhecido como agente activo 
da secreta moçambicana, dos cargos 
mais relevantes que Alberto Mondlane 
já assumiu no Governo de Moçambi-
que destaca-se os de Ministro do Inte-
rior, no executivo do anterior Presiden-
te da República Armando Emílio Gue-
buza e o recente de Governador da 
Província de Manica. 
 Nas suas primeiras declarações 
 

à população de Sofala, proferidas esta 
manhã na cerimónia pública realizada 
no Largo dos CFM-Centro, na cidade 
da Beira, Alberto Mondlane disse que 
vem dar continuidade ao trabalho ini-
ciado pela Governadora cessante, foca-
do a assegurar a implementação do 
Programa Quinquenal do Governo do 
Presidente Filipe Jacinto Nyusi, cuja 
tónica assenta na continuidade da pro-
moção da agenda nacional de combate 
a pobreza e criação de condições para 
o bem-estar das comunidades e o de-
senvolvimento global da província. E 
pediu a colaboração de toda a popula-
ção e forças influentes da província pa-
ra o sucesso do trabalho que vem dar 
continuidade. 
 A  Governadora  cessante, Ma- 
 

ria Helena Taipo, agora Embaixadora 
de Moçamique em Angola, disse ter a-
prendido bastante com a experiência de 
Sofala, tendo agradecido o carinho que 
recebeu da população local e pediu pa-
ra que o mesmo seja emprestado ao seu 
successor.  
 Neste momento, Alberto Mon-
dlane está a orientar a primeira sessão 
extraordinária do Governo Provincial 
de Sofala, destinada essencialmente a 
conhecer os membros do novo execu-
tivo que passa a dirigir e receber infor-
mação sobre o estado da província. 
 Refira-se que Alberto Mondla-
ne foi nomeado Governador da Provín-
cia de Sofala no dia 08 de Agosto cor-
rente, tendo tomado posse no dia se-
guinte.■ (Chabane Falume) 

PR desloca-se à Windhoek para participar na 38ª 
Cimeira dos Chefes de Estado e de Governo da SADC 
 Maputo (O Autarca) – O Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, desloca-se de 17 a 18 de Agosto de 2018, à 
Windhoek, capital da Namíbia para participar na 38ª Cimeira dos Chefes de Estado e de Governo da Comunidade para o De-
senvolvimento da África Austral, SADC, que decorrerá sob o lema “Promoção do Desenvolvimento de Infraestruturas e Em-
poderamento da Juventude para o Desenvolvimento Sustentável”. Segundo um comunicado da Presidência da República, na 
referida cimeira, os Chefes de Estado e de Governo da SADC vão passar em revista os progressos registados no processo de 
integração regional, a industrialização da SADC, a deliberação sobre a situação de paz e segurança e os processos eleitorais 
na região. Enquanto isso, internamente o Ministro dos Transportes e Comunicações, Carlos Mesquita orienta, amanhã, sexta-
feira (17), em Xai-Xai, as cerimónias centrais das comemorações do “Dia da Comunidade para o Desenvolvimento da África 
Austral (SADC)”, efeméride cuja semana celebrativa teve o seu lançamento no passado dia 10 do corrente mês.■ (R) 
 

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

Vale a pena lembrarmos Alda Lara 
  Alda Lara morreu, há 82 anos, em Benguela, An-
gola, com apenas 31 anos,na força da vida e da inspiração.   

 Na minha qualidade de mero cidadão, sem obra 
nem mérito, permitam-me, ao menos, que lembre alguém 
que deveríamos lembrar e cuja obra deveria estar em cima 
da nossa mesinha de cabeceira e ser devidamente estudada 
nas escolas de todos os países de língua oficial portuguesa, 
e não só.   

 Deixem que me inspire num dos seus poemas – 
Testamento -, para a "ressuscitar" e, humildemente, lembrar 
como a sua enorme sensiblidade  ainda hoje  tem um poder 
esmagador que vergonhará, certamente, esses "tótós", que 
opinam sobre tudo, mas se esquecem do principal: os senti-
mentos e os valores, incapazes de sonhar com um mundo 
mais justo.   

 O poema de Alda, não por acaso, abre com a ofer-
ta, «À prostituta mais nova/do bairro mais velho e escuro» 
dos seus «brincos, lavrados/Em cristal, límpido e puro». 
Ainda que mais nada escrevesse, estas palavras deveriam 
fazer corar de vergonha esses convictos defensores da pros-
tituição como profissão. Esta associação  pureza/ prostituta 
mais nova é um hino à dignidade de um ser humano que 
um mundo hipócrita aproveita para pura satisfação carnal, 
sem um pingo de sentimentos humanos, muito perto de um 
acto animalesco. De que habilidades e estudos precisa uma 
prostituta para satisfazer os instintos mais reles de quem se 
aproveita da sua frágil condição? Ser prostituta nunca pode 
aceitar-se como profissão. Será sempr um símbolo da au-
sência de sentimentos, de humanismo, o que é comum aos 
que nunca souberam o que é ser-se PESSOA e apenas cobi-
çam as parangonas dos jornais tontos que com eles alin-
ham. Fogos fátuos! É-nos permitido pensar que essas jo-
vens prostitutas que, infelizmente, e cada vez em maior nú-
mero, se mostram nas nossas ruas, são, tantas vezes, mais 
puras, mais corajosas e menos hipócritas que certas donas, 
que, de imaculado vestido branco, sobem as escadas dos al-
tares. 
 Que outras prendas deixa ainda Alda Lara?   

 A uma «virgem esquecida», o seu vestido de  noiva  

para, de certo modo, compensar tanta solidão e abandono; 
aos «humildes» «que nunca souberam ler», por culpa da so-
ciedade desequilibrada em que tiveram a infelicidade de ser 
criados, deixa os livros, perfeitamente inúteis para quem 
sabe ler, mas não sabe pensar. Uns empecilhos. O seu «ro-
sário antigo» será para o amigo «que não acredita em 
Deus».Uma escolha muito especial e muito actual, pois ca-
da vez sabemos menos de Deus, mas cada vez mais temos a 
intuição de que quem se preocupa com as Pessoas, mais 
próximo estará de Deus. Alda Lara conhecia bem esse ami-
go especial e, sobretudo, conhecia o que é ser-se Pessoa. 
 E as crianças? Haverá algo para as crianças? Elas 
são o futuro, a esperança, o amor, a alegria, enfim são tudo 
quanto desejamos que aconteça de bom. Sendo assim, para 
as crianças ficam os seus poemas, feitos de dor, mas tam-
bém de esperança, de luz que rasga a noite escura e aquece 
os corações. 
 Obrigado, Alda Lara!■ 

CNE aprova candidaturas de 
Venâncio Mondlane (Renamo) 
e Silvério Rouguane (MDM) 
 Maputo (O Au-
tarca) – Contrariamente a 
várias análises postas a cir-
cular ao lonmgo dos últi-
mos dias sobre a perda ou 
não do lugar de cabeça-de-
lista de Venâncio Mondla-
ne (Renamo) e Silvério 
Rouguane (MDM), respec-
tivamente para os municí-
pios de Maputo e Matola, 
a Comissão Nacional de E-
leições (CNE), depois de 
profunda apreciação que 
viria a terminar na  madru- 

gada desta quinta-feira 
(16), concluiu pela aprova-
ção das duas candidaturas, 
encerrando o debate que já 
representava uma séria 
preocupação para os parti-
dos Renamo e MDM. 
 Alguma imprensa 
em Maputo chegou mesmo 
a publicar que Venâncio 
Mondlane e Silvério Rou-
guane seriam inibidos a 
luz da nova lei por terem 
renunciado os mandatos na 
eleição anterior.■ (R) 

 

Liga Desportiva de Sofala 
 

Contribuindo para a Promoção 
do Desporto em Sofala 

 

ADIRA JÁ 
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BM e ISSM assinam protocolo de cooperação em 
matérias de interesse comum 

compilação das estatísticas do sistema 
financeiro”, pois contribuirá para a 
dinamização do “processo de sistema-
tização dos dados das seguradoras e 
gestoras de fundos de pensões” para  
“a melhoria das nossas esta-tísticas do 
sector financeiro não monetário”. 
 Por sua vez, a Presidente do 
Conselho de Administração do ISSM, 
Otília Santos, disse que os seguros são 
uma actividade económica de âmbito 
transversal, sendo, por isso, crucial que 
a  sua regulação e supervisão se realize 
 

 
 

Rogério Zandamela (a direita) Governador 
do BM e Otília Santos, PCA do ISSM, após a 

assinatura do protocolo de cooperação 
 

em coordenação com outros regulado-
pres do sector financeiro e não só.■ 
(Redacção) 
 

 Maputo (O Autarca) – O 
Banco de Moçambique (BM) e o Ins-
tituto de Supervisão de Seguros de 
Moçambique (ISSM) assinaram, na 
manhã de ontem, quarta-feira (15), em 
Maputo, um protocolo de cooperação 
em matérias de interesse comum, no-
meadamente a partilha e produção de 
informação estatística, formação e ca-
pacitação de colaboradores, realização 
de estudos e pesquisas de interesse co-
mum, bem como a elaboração de meto-
dologias de produção estatística e a co-
ordenação de políticas no domínio da 
estabilidade financeira. 
 

 Nos termos do referido acordo, 
compete ao BM partilhar informação 
estatística, incluindo a relacionada com 
a balança de pagamentos, a posição 
dos investimentos internacional e es-
trangeiro e do inquérito do investimen-
to coordenado. 
 

 À luz do presente memorando, 
o BM e o ISSM têm a responsabilidade 
de participar de acções de formação 
conjuntas em matérias do interesse das 
partes, suportar as despesas de forma-
ção dos seus respectivos colaboradores 
ou outras a acordar com a contraparte. 
 

 Os outorgantes assumem, tam-
bém, a obrigatoriedade de partilhar e 
colaborar na produção de metodologias 
de produção de informação estatística, 
facultar informações de políticas no 
que diz respeito à estabilidade finan-
ceira, bem como participar de eventos 
de coordenação de actividades de inte-
resse comum. 
 

 Na sua intervenção, o Gover-
nador do BM disse que “o protocolo 
acabado de assinar constitui um marco  
histórico   importante   no  processo  de 
 

 

O seu Diário Electrónico Editado na Beira 
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 SAUDOSISMO DA ERA MACHEL (de 1969 a 
1986), OU É DESESPERO DA VELHA GUARDA? 
      Há quem tenha saudade de Samora Machel 
(1933-1986), em 2018. Porém, só se tem saudade de 
quem faleceu e não morreu na memória. Até os que não 
têm memória desse tempo, do qual só ouviram falar, es-
tranhamente ‘sentem saudade.’ A propaganda perdurou. 
Mas, esses sem memória, ainda não tinham nascido ou e-
ram crianças e estudavam nos manuais escolares grafica-
mente maquetados por nós, na DNPP (1976-1981). No 
fundo há um fascínio de muitos pela eloquência do dis-
curso político, retórico, desse líder no seu «momento e-
xacerbado», que empolgava multidões. A História está 
cheia de exemplos. 
      Por outro lado, também, há a saudade dos que fo-
ram nessa era samorana, privilegiados, ou privilegiadas 
pelo sistema político de então, integrados em grupos di-
namizadores – ou “grupos dinamitadores” [da alegria do 
povo], como dizia o saudoso Poeta-Mor, José Craveirin-
ha (1922-2003). 
  

      Ou doutro modo, há ainda os que têm memória 
curta da ‘Dita Dura’ da ‘Prole’ do ‘tareado’ – sistema 
que equilibrava as tarefas de sovar, shamboquear, pelo 
SNASP – polícia política de Moçambique, desse tempo, 
e agentes repressivos similares por lá, punindo quem ten-
tasse questionar algo. (Samora Machel apercebeu-se tar-
diamente disso, em 1986.) 
      Esse método de vergastada por shambôco, nas 
nádegas, é do tempo colonial português de Mouzinho de 
Albuquerque (século XIX), adoptado dos colonialistas 
ingleses com o ‘sjambok,’ chicote feito normalmente 
com a cauda de rinoceronte ou de hipopótamo (cavalo-
marinho da escravatura em África ou tiras finas de pele 
seca de boi, no Brasil e Portugal).  
      Entretanto, em estilo Samora – o ‘Moisés’ mu-
Guidjana, dos comícios, fiquemos com o refilanço do jo-
vem REFILA BOY, também muGuidjana, no seu d’jaive 
musical: «ESTE É O MOMENTO EXACERBADO… 
Nada Justifica…Hã…hã…»  
      [Ano 2018]■ Mphumo Kraveirinya© 
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PRÓXIMOS TÓPICOS 

        MDM: turbulência interna, ou contribuição para a Renamo? 
RENAMO: impaciência pelo poder absoluto, ou contar das armas? 

«Good 
Bless 

the 
New 

King» 
 

Modelo de sucessão Kabila, do Congo 
Kinshasa, para Moçambique? 

 

VELHA FRELIMO, ADVOGA 
MONARQUIA IDEOLÓGICA, 

COM SAMITO? 

SAUDOSISMO DA ERA MACHEL, OU 
DESESPERO DA VELHA GUARDA? 


