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Secretária de Estado destaca exemplo da EMODRAGA
no contexto da sustentabilidade de empresas públicas
Beira (O Autarca) – A Secretária de Estado na Província de Sofala,
Stela Zeca enalteceu a Administração
da EMODRAGA pelos resultados excelentes que a Empresa Pública tem
vindo a alcançar nos últimos anos, tendo salientado o crescimento do volume
de negócio em 100 por cento no período entre 2017 e 2019. A EMODRAGA, com sede na cidade da Beira, é a
Empresa Moçambicana de Dragagens
cuja missão diária é garantir o acesso a

Frase:

navegação aos portos nacionais.
Na visita que realizou a empresa, anteontem, Stela Zeca destacou
o exemplo da EMODRAGA no contexto da sustentabilidade de empresas
públicas. “Viemos visitar a empresa
para nos inteirarmos melhor do seu estado, dos processos de organização e,
principalmente, de produção e produtividade e o balanço que fazemos é positivo. Vale a pena saudar e encorajar o
exemplo que encontramos nesta em-

O filho mais rico é aquele que tem uma mãe que ora
por ele!■

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 11/02/2021
Moeda

País

Compra

Venda

EUR

UE

90.34

92.14

USD

EUA

74.45

75.93

ZAR

RSA

5.09

5.19
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presa, para que asFONTE:
demais INE
empresas
públicas sigam o mesmo exemplo, de serem capazes de promover a sua sustentabilidade”.
Falando à imprensa no final da
visita, Stela Zeca enfatizou que “aqui
partilharam-nos exemplos de que é
possível, sim, com uma melhor gestão,
com mecanismos de gestão eficientes
fazer com que a empresa seja rentável
e, possivelmente, contribuir com os
seus recursos para que o Estado possa
investir em outras áreas de menor produção”.
No meio de dificuldades e necessidades de reforço de equipamentos
modernos de produção, a EMODRAGA tem feito o seu máximo garantindo
a navegabilidade segura do canal de acesso ao Porto da Beira 24 horas por
dia e 365 dias por ano.
“Saudamos esse esforço e assumimos aquilo que são os desafios da
empresa para que possamos, também,
fazer a nossa parte junto dos órgãos
competentes para que tomem decisão
de forma a se alcançar as expectativas
Secretária de Estado na Província de Sofala, Stela Zeca quando recebia do Presidente
do Conselho de Administração da EMODRAGA-EP, Domingos da Conceição Bie,
da EMODRAGA nos próximos temsaudação de “boas vindas” na sede da empresa, na baixa da cidade da Beira
pos” – frisou Stela Zeca, Secretária de
Estado na Província de Sofala.
EMODRAGA apresenta plano de
investimento no valor de 54 milhões
de dólares
Durante a visita da Secretária
de Estado na Província de Sofala, o
Presidente do Conselho de Administração (PCA) da EMODRAGA-EP, Domingos da Conceição Bié revelou que
a empresa tem um plano de investimento orçado em 54 milhões de dólares. O investimento necessário, segunDraga Macúti, em reparação na RSA, representa um dos principais activos da EMODRAGA
do explicou Domingos Bié, visa recapacitar a empresa para novos e futuros
Bié referiu que a empresa ne- de injecção financeira do Estado, até
desafios em projecção, cujo alcance cessita é de autorização do Governo porque o CA que dirige tem consciêntornarão a empresa mais robusta e para realizar esse investimento, e não cia plena das dificuldades que o prócompetitiva no mercado em que opera.
necessariamente que esteja a precisar
prio Estado enfrenta.■ (Érica Chabane)
Nossos serviços:
- Consultoria Ambiental
- Planeamento Físico
- Auditoria Ambiental
- Consultoria em Minas
- Consultoria em água e saneamento

Our services:
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- Physical planning
- Environmental audit
- Minning consulting
- Water and sanity consulting
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PESSOAS & FACTOS
Por: Falume Chabane

17 de Fevereiro de 2020 … Mário Machungo
Mário Fernandes da Graça Machungo foi uma proeminente personalidade moçambicana. Um dos poucos primeiros cidadãos moçambicanos a adquirir profissão com
qualificação superior, em pleno período de vigência do regime de colonização por parte de Portugal a Moçambique. Por
mérito próprio, muito cedo, tornou-se destacado político moçambicano e um dos primeiros maiores empresários do país.
A sua história de vida é pública.
Nasceu a 1º de Dezembro de 1940, na província meridional de Inhambane. Como referimos na introdução, destacou-se como político, tendo exercido cargos governativos,
com destaque para o cargo de Primeiro-Ministro de Moçambique, de 1986 a 1994. já em 1974/ 75 assumiu a pasta de
Ministro do Planeamento e Desenvolvimento, da Agricultura, da Indústria e Comércio e de Ministro da Coordenação Económica do Governo de Transição.
Foi também Ministro Residente na Província da
Zambézia, tendo igualmente sido Deputado da Assembleia
da República.
A nível do sector empresarial, foi um dos membros
fundadores do BIM - Banco Internacional de Moçambique,
em 1995, onde assumiu o cargo de Presidente do Conselho
de Administração. No ano seguinte, assumiu cumulativemente o cargo de Presidente do Conselho de Administração
da SIM - Seguradora Internacional de Moçambique. Foi um
dos impulsionadores da bancarização em Moçambique, incentivando práticas de maior proximidade aos clientes e apostando no dinamismo e inovação da banca comercial.
A sua liderança serviu para promover a criação e o
desenvolvimento de um BIM com uma forte componente de
inovação e modernidade, bem como o sucesso de implementação do alargamento dos serviços bancários (estratégia de
inclusão financeira).
Uma das suas maiores conquistas foi a liderança,
com mestria e sucesso, e o processo histórico de fusão entre
o Banco Internacional de Moçambique e o extinto Banco
Comercial de Moçambique, do qual resultou o Millennium
bim.
A grande figura hoje referida pelo O Autarca não
conhecemos memória desabonatória a sua personalidade em
vida.
Mário da Graça da Machungo perdeu a vida na ma-

Mário Fernandes da Graça Machungo (01.12.1940 – 17.02.2020)

drugada de 17 de fevereiro de 2020, em Lisboa, vitima de
doença, e hoje celebra-se o segundo aniversário do seu desaparecimento físico.■

Manuel Cambezo vai a enterrar
esta quarta-feira na Beira
Dondo (O Autarca) – Vão a enterrar esta
quarta-feira, no cemitério da
Cerâmica, cidade da Beira,
os restos mortais de Manuel
Cambezo, antigo Presidente
do Conselho Municipal de
Dondo e ex-Presidente do
Conselho Executivo da Cidade da Beira. Cambezo faleceu domingo último, na
sua residência, em Dondo,
vitima de doença.■ (R)

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

Parceria VuJonga Magazine (Cadernos Literários) – Jornal O Autarca
na prevenção sanitária da pandemia da covid-19 em Moçambique,
Brasil, Portugal, CPLP e no Mundo Inteiro
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INGREDIENTES: Sumo do Fruto do Caju (a polpa sem a castanha) e açúcar.
MODO DE PREPARAR: Sumo de caju, açúcar o mesmo peso, deixa-se cozer
lentamente, e vai-se tirando a espuma, que vem ao cimo do tacho, cozendo até ficar
em ponto de lágrima.
Nota: Faz bem à bronquite; e na 2.a infância faz muito bem ao desenvolvimento do
esqueleto. É como se fosse mel de abelha.■ Cacilda da Conceição Dias
Craveirinha. (in Revista Moçambique – D.A. no 8 | ? | Lourenço Marques anterior
1975).
Referências iconográficas |

Embrapa | Multimídia: Banco de Imagens |
https://www.embrapa.br/busca-de-imagens/-/midia/2559001/caju-in-natura-e-cortado

MACAUHUB | ‘Moçambique prevê aumento significativo da produção de caju no prazo de cinco
anos’ |
https://macauhub.com.mo/pt/2019/06/13/pt-mocambique-preve-aumento-significativo-da-producao-de-caju-noprazo-de-cinco-anos/

‘Paladar Estadão | Da pele macia à dura castanha’ | foto Daniel Teixeira | (data venia) |
https://paladar.estadao.com.br/noticias/comida,da-pele-macia-a-dura-castanha,10000009297

O Autarca – Jornal Independente, Quarta-feira – 17/02/21, Edição nº 4091 – Página 08/08

Oofffjjj

