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Empresários beirenses desejam que o Govervo honre 
as promessas feitas para a sua recuperação pós-idai 
 

 
 

 

Beira (O Autarca) – Volvidos 
2 anos após a passagem do idai, o sec-
tor privado na cidade da Beira diz que 
continua aguardando com enorme ex-
pectativa as promessas feitas pelo Go-
verno para a recuperação do tecido em-
presarial pós-intempérie. Desejam que 
o Governo honre a sua promessa e faça 
chegar de forma equitativa aos legiti-
mos destinatários os vários fundos que 
recebeu da comunidaade internacional 
no âmbito da conferência  de  doadores 

 
 

  

 

 

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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realizada na cidade da Beira. E, denun-
ciam que até a data nenhum valor foi 
canalizado em benefício dos empresá-
rios locais. 

O sector empresarial beirense 
foi o mais prejudicado pelo idai que 
entre a noite de 14 e madrugada de 15 
de março de 2019 destruiu a cidade da 
Beira. Os empresários locais além de 
perder as suas casas, suas proprieda-
des, viram os seus negócios destruídos 
e ainda tiveram de comparticipar no es-
forço de recuperação das casas dos 
seus trabalhadores e emprestaram os 
seus recursos ao Estado para a imediata 
recuperação da Beira. Adicionalmente, 
apesar das perdas extraordinárias que 
tiveram, continuaram a envidar esfor-
ços para assegurar a sua responsabili-
dade, satisfazendo as necessidades do 
mercado, mantendo os postos de traba-
lho, cumprindo rigorosamente com as 
suas obrigações para com o Estado (pa-
gamento de todos impostos e contribui-
ções) e ainda o seu engajamento nas 
actividades de obrigação social corpo-
rativo em benefício da comunidade. 

Os empresários são os princi-
pais responsáveis pela estabilidade e 
desenvolvimento económico e social. 
Em Sofala o tecido empresarial está 
profundamente desapontado por se 
sentir abandonado pelo Governo e pela 
Comunidade Internacional no quadro 
dos esforços de recuperação pós-idai. 
Entende que tanto o Governo e a Co-
munidade Internacional estão a fazer 
vista grossa a sua preocupação, e che-
gam a queixar-se de vitimas de discri-
minação regional. “Se o que nós passa-
mos fosse em Maputo temos plena 
convicção de que teria sido dado outro 
nível de atenção e tratamento. O país e 
o mundo abandonaram-nos porque so-
mos Beira” – anotou um empresário 
beirense que prefere o anonimato. 

Segundo o mesmo empresário, 
para salvar as empresas em Maputo 
que estavam a derrapar devido ao im-
pacto económico da covid-19, o Go-
verno rapidamente criou linhas de  cré-  

 

Lourenço Bulha (a esquerda) Governador da província de Sofala exibindo donativo 
disponibilizado pelos empresários beirenses no âmbito de apoio aos esforços 

do Governo para a mitigação da pandemia da covid-19 

a execução da empreitada no mesmo 
valor. Usando essa lógica, o Governo 
estaria a resolver dois ou mais proble-
mas com o mesmo valor e, por cima, 
receberia proveitos com o pagamento 
de impostos resultantes da geração da 
actividade económica que o empresá-
rio beneficiário irá desenvolver com o 
mesmo dinheiro” – sugeriu um outro 
empresário. 

Não se duvida de possível e-
xistência de desonestidade por parte de 
um e outro empresário, mas a descon-
fiança não deve ser regra, é sim uma 
excepção. Logo, o Governo não pode 
ter argumento do género sem anter ob-
ter a respectiva confirmação. 

“Temos muitos e muitos bons 
empresários, honestos, cumpridores, 
comprometidos com a sua causa que o 
próprio Governo reconhece e através 
das suas diversas instituições já atribu-
iu honra”. 

Os empresários beirenses espe-
ram que o Governo lhes olhe com a 
mesma consideração quando precisa de 
sua ajuda.■ (Redacção)  

 

dito ajustadas a crise. “Disseram que se 
tratava de um programa nacional, qual 
nacional se os maiores beneficiários 
foram apeans empresários de Maputo”. 

Os empresários na Beira não 
ignoram a prioridade que o Governo a-
lega estar a dar aos sectores sociais, 
como a educação e saúde, mas lem-
bram que a economia é o factor funda-
mental para manter a estabilidade so-
cial.  

Reconhecem que os fundos 
que o país recebeu podem não ser sufi-
cientes para cobrir na íntegra o plano 
esboçado para a recuperação pós-idai, 
mas entendem que sendo o sector pri-
vado um importante interlocutor do 
Governo este tem o dever de promover 
uma concertação de onde se pode obter 
idéias consensuais para juntos avançar 
na implementação dos programas. 

“Por exemplo, além do Gover-
no destinar fundo para a reabilitação de 
uma determinada escola, pode estabe-
lecer uma negociação com o empresa-
riado para quem seria canalizado o din-
heiro com comprimosso deste  garantir  
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– Apelam os participantes da VII sessão do Fórum Regional Africano sobre 
Desenvolvimento Sustentável (ARFSD) 
 
 Maputo (O Autarca) –A VII 
Sessão do Fórum Regional Africano 
sobre Desenvolvimento Sustentável 
(ARFSD), recentemente realizada, ter-
minou com um apelo aos países africa-
nos para buscarem a representação ple-
na de todos os cidadãos, incluindo mu-
lheres, crianças e deficientes, indepen-
dentemente de histórico, crença ou lo-
calização geográfica, nos esforços para 
atingir as metas de desenvolvimento 
sustentável sem deixar ninguém para 
trás. 

Durante o Fórum de quatro 
dias, as discussões mostraram que os 
esforços dos países, incluindo as con-
quistas feitas para alcançar os Objecti-
vos do Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) e a Agenda 2063, foram grave-
mente afectados pela pandemia da 
covid-19, retrocedendo na abordagem 
das necessidades de desenvolvimento 
do continente. 

O Fórum, organizado pelo Go-
verno do Congo Brazzaville e realiza-
do virtualmente, também apelou aos 
governos para garantir a paz e a segu-
rança humana, remover as restrições de 
espaços para activistas e jornalistas e 
trabalhar para evitar a violência eleito-
ral. 

No evento, também, foi enfati-
zado a importância dos dados, que são 
um componente-chave do rastreamento 
dos ODS. A este respeito, a Represen-
tante Residente da ONU na Zâmbia, 
Coumba Mar Gadio, aconselhou os go-
vernos africanos para trabalharem com 
ONU com vista  a integrarem  os  ODS 

 

nos planos nacionais de governação e 
obterem apoio daquela organização na 
implementação dos mesmos. 

A Chefe do Escritório Regio-
nal da UNCTAD para a África, Joy 
Kategekwa, pediu uma abordagem re-
gional nas aquisições, visto que o con-
tinente continua a lutar contra o covid-
19; exortou o continente a lutar contra 
a corrupção; e acrescentou que a Área 
de Comércio Livre Continental Africa-
no (AfCFTA) também deve trabalhar 
para mulheres e jovens. 

Apesar dos desafios, existem 
algumas histórias de sucesso, conforme 
narrado por Micheline Baussard, Con-
sultora Sénior de Monitoramento e A-
valiação no Programa das Nações Uni-
das para o Desenvolvimento (PNUD). 
Ela indicou que a cooperação entre 
grupos regionais levou a novas iniciati-
vas e pediu aos países que desenvol-
vessem um roteiro para alcançar os 
ODS. 

“É necessário investir no capi-
tal humano na implementação deste ro-
teiro. Cerca de 90 por cento das metas 
estão relacionadas e, portanto, o im-
pacto de uma meta afectará a outra”, 
advertiu Micheline Baussard. 

Por seu turno, Edith Madela-
Mntla, da Universidade de Pretória, pe- 
diu que o  processo  de  implementação  

dos ODS seja inclusivo e centrado nas 
pessoas. “Os sem-teto, deficientes e 
marginalizados devem ser incluídos no 
processo”, acrescentou. A académica, 
também, pediu aos países que prestem 
atenção à mudança climática e ao meio 
ambiente, e encontrem formas de gerir 
os resíduos relacionados ao covid-19, 
pense em como lidar com desastres, ci-
clones, inundações e desastres e garan-
tir baixas emissões de carbono. 

Entre os principais destaques 
das resoluções do Fórum, incluem-se a 
necessidade dos países prestarem aten-
ção à colecta de dados e às Revisões 
Nacionais Voluntárias, e Revisões Lo-
cais Voluntárias. Para além da neces-
sidade de os ODS abordarem a pobreza 
e género em todos os sectores, reduzin-
do os fluxos financeiros ilícitos, refor-
çando os pequenos agricultores e con-
siderando o uso do AfCFTA para criar 
empregos no sector agrícola. 

Os participantes também ape-
laram aos governos e ao sector privado 
para melhorar as cadeias de valor em 
todo o continente e o uso de financia-
mento inovador para enfrentar as mu-
danças climáticas. 

A VII Sessão do ARFSD foi 
realizada sob o tema: "Construindo um 
progresso melhor: rumo a uma África 
resiliente e verde para alcançar a Agen-
da 2030 e 2063".■ (Redacção) 

 
REGULAMENTO DE SEGURANÇA SOCIAL REÚNE GESTORESTO  

A cidade de Xai-Xai, capital provincial de Gaza é palco hoje de um semi-
nário destinado à divulgação do Regulamento da Segurança Social Obrigatória 
(SSO), a ser participado por representantes de empresas de diferentes ramos de ac-
tividades.  

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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@ De Interesse Comunitário e da Mobilidade Rodoviária,... 
 

Por: Eng. Carlos Sousa  
Formador Especialista & Certificado para a região SADC 
Membro da Academia  - MasterDrive S.A. homologado por Advanced Driving Institute of Africa 

Simples e Fácil ouvir, respeitar o Chefe, "temos de 
mudar", certo, mas começar por onde? 
 

 

Saudações,... ora mais facilitadoras, por soluções; 
 Certo é que todos Hoje cada vez mais dependemos 
de Volantes e rodas! 
 Não, Não deixe para depois, Aquilo Que Deve Fa-
zer Antes de Colocar o Cinto de Segurança! 
 Cada vez mais estamos Vulneráveis a Incidentes 
Rodoviários, pelas Pressões das Mudanças! 
 Mudarmos sim, mas como, de que forma, com os 
meios restritos que temos, a que custo, que sofrimento, o ris-
co e os impactos todos somados,... assunto muito sério a me-
ditarmos! 
 Tudo muda cada vez mais rápido, actualize-se nos 
esclarecimentos que integram a Vida, envolvem todos os 
Profissionais e a mobilidade, por isso facilitadores, mesmo 
para aqueles que se encontrem antes qualificados por certifi-
cados e convencidos.  
 Convidam-se profissionais agrupados e interessados 
em limite custo benefício a 12 participantes por sessão, ou 
situações alternativas mais alargadas, são possíveis, sob ter-
mos e condições aplicáveis, por acordo prévio. 

Indução em palestra  audiovisual ao Vivo -  dis-
ponível Online por ocupação útil de 4h, ao preço do retor-
no imediato, toneladas de vantagens e benefícios: 
 Conteúdos propostos a serem abordados por espe-
cialista que subscreve: 
  a) Habilitado a guiar, vs estar Apto e capaz a condu-
zir! 
  b) Sensibilidades ao veículo automóvel, a máquina 
sob domínio do Homem, Manutenção e meios. 
  c) Incidentes, acidentes e as principais causas da si-
nistralidade rodoviária - actualizado a 2021.  
  d) Os sentidos psico-motores,  e os impactos quando 
ao volante de um veículo rodoviário. 
  e) A Distracção, Telemóvel, Fadiga, Ressaca, ade-
quar a distância de segurança, a Velocidade, tratar do pre-
ventivo ao Risco a limitar o Perigo. 

 

  f) O Condutor que age Antecipado e Defensivo por 
actos Preventivos, deve! 
  g) Conferir a aptidão da máquina, manutenção, o in-
teresse da IPO e saber da operacionalidade de todos os com-
ponentes de e para Segurança Rodoviária  existente na viatu-
ra, sejam activos e passivos.  
 h) O condutor apesar de habilitado, encontra-se ca-
paz de Reduzir em conformidade, sem recurso aos travões, 
via o recurso de ordem manual aplicada na caixa de 
Velocida-des Automática e sem danos? ...esclarecimentos 
de varias dúvidas! 

h) O correcto uso do A/C, vidros, portas, bancos, lu-
zes e instrumentos. 
  i) Acomodar passageiros, acondicionar objectos, ba-
gagem e carga no veículo. 
 j) Cuidados Atentos  no reabastecimento de combus-
tível, observar níveis e conferir se Pneus em ordem. 
  k) Controlar o veículo, ANTES do movimento e lo-
go após ser considerado OK  pela Oficina ou mecânico!  
  l) A condição da estrada, impactos e interferências, 
função climática, chuva, nevoeiro, e a noção básica ao ade-
quado uso de recurso ao 4x4  ou ao 4WD. 
  m) A relação do Covid-19 com o uso automóvel, 
cuidados dedicados e como agir prevenido em situações de 
emergência. 
 n) Enfoque no objecto profissional, risco, incidente, 
interferências, emissões, manutenção, diagnóstico, consu-
mos, custos, despesas e sobretudo os métodos preventivos 
de vigia, animados dos procedimentos em vigor na organiza-
ção. 
  o) cerca de 40 minutos serão reservados ao Acolhi-
mento de perguntas e Satisfação de respostas! 
 À medida que o país se recupera das dificuldades e-
conômicas causadas e ainda afectos pelos inesperados im-
pactos COVID-19, não há melhor momento para encontrar 
maneiras de sua organização e seus clients ou  parceiros,  e- 

O seu Diário Electrónico Editado na Beira 
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 conomizarem e multiplicarem valores ao curto caminho de 
proveitos. 
  Temos mesmo que Mudar a Nossa Atitude, nosso 
comportamento  e  sabermos  estar alinhados com aquilo que 

temos para levar a vida ao lugar da família, da saúde, gas-
tando menos e poluindo o mínimo.  
 Aqui estamos já a acrescentar essa valia, e ao dis-
por.■ 
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