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Beira aberta ao mundo para receber propostas de
resiliência climatérica
Beira (O Autarca) – A cidade
da Beira, epicentro do ciclone tropical
Idai, está a tornar-se objecto de vários
intereses de estudos científicos com o
propósito de colher experiências de como a urbe sobreviveu ao mega evento
meteorológico e fornecer subsídios para um futuro mais resiliente.
A passagem do Idai que violentou severamente a cidade da Beira
entre a noite de 14 e madrugada de 15

Frase:

de março de 2019, completa já no próximo mês um ano. Desde então, a urbe
não para de receber personalidades nacionais e estrangeiras, para a partilha
de experiências.
Ontem, segunda-feira (17fev
20), por exemplo, o Presidente do Município, Daviz Simango, recebeu um
grupo de estudantes da Colúmbia University, da cidade norte Americana de
Nova York, com os quais partilhou ex-

Resiliência não é apenas demonstração de força, mas
também a convicção de que todas as adversidades podem
ser superadas!■

Daviz Simango cumprimentando os
estudantes da Colúmbia University, que
viajaram à Beira para ajudar a tornar a
urbe mais resiliente a eventos climatéricos

periências decorrentes da passagem do
Idai.
O grupo de estudantes AmeriCÂMBIOS/ EXCHANGE – 14/02/2020
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SF Holdings,
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA
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canos está na cidade da Beira no âmbito de uma iniciativa que procura investigar melhores formas para auxiliar
o planejamento de um futuro da urbe
mais resiliente, para proteger de próximas calamidades naturais.
A vinda à Beira do referido
grupo de estudantes americanos sucede
a recente visita à urbe do Secretário de
Estado Adjunto do Ministério dos Negócios Estrangeiro dos EUA para assuntos da África Austral, que também
reuniu-se com o Presidente Daviz Simango; uma oportunidade que serviu
ao diplomata norte Americano se inteirar do estágio de recuperação e planejamento da urbe para se proteger de
futuros eventos da mesma natureza.

SGA melhorará gestão financeira, urbanística e
dos serviços autárquicos aos muníciambiental dos municípios
pes.
Beira (O Autarca) – Está em
implementação no país um projecto denominado Sistema de Gestão Autárquica (SGA), na componente do eSISTAFE Autárquico, destinado a melhorar o desemepnho dos serviços municipais.
Trata-se de uma iniciativa que
está a ser promovida conjuntamente
pelos Ministérios da Economia e Finanças (MEF) e de Administração Estatal e Função Pública (MAEFP), a Associação Nacional dos Municípios de
Moçambique (ANAMM) e o Centro de
Desenvolvimento de Sistemas de Informação de Finanças (CEDSIF, IP).
O projecto terá o lançamento
oficial na próxima sexta-feira (21fev
20), em Maputo.
Segundo apurou O Autarca, o

SGA tem como principal objectivo desenvolver e implementar um sistema
integrado de gestão Autárquica, que
contempla as componentes de gestão
financeira, urbanística, ambiental e serviços municipais para prover processos
e ferramentas de trabalho que apoiem
as Autarquias no aumento das capacidades de Gestão Financeira Autárquica
(processos de planificação e de execução da despesa), captação das receitas
autárquicas e melhoria de prestação

O país conta actualmente com
53 munícipios, entre cidades e vilas. O
Munícipio da Beira é o segundo maior
e mais importante do país, a seguir ao
de Maputo, a grande capital moçambicana.
O sistema de municipalização
em Moçambique começou a ser implementado em 1998 abrangendo 33 cidades e vilas e, desde então, o desenvolvimento do processo tem obedecido a
norma de gradualismo.■ (Redacção)

Exéquias de Marcelino dos Santos serão esta quarta-feira
Maputo (O Autarca) – Realizam-se nesta quarta-feira, em Maputo, as exéquias de Marcelino dos Santos. Será uma cerimónia de Estado com a participação do Presidente Filipe Nyusi. Está programado um velório no Salão Nobre do
Conselho Municipal da Cidade de Maputo, onde serão apresentadas mensagens e
poemas de familiares, amigos e o elogio fúnebre do Chefe do Estado, seguindo-se
a cerimónia de deposição da urna na Praça dos Heróis Moçambicanos.■ (R)
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De Vez Em Quando…
Por: Afonso Almeida Brandão

COISAS POR ENTENDER…

C

(para José Ribeiro Soares, com Amizade)

omo por exemplo o

fluir do Tempo, o cheiro da maresia, o fascínio da luz, o oco da saudade, que é um bolo amargo, o mistério das árvores decepadas, o galope do vento às seis da manhã, o banho
a correr, os pés na areia molhada, o mar magnífico, imenso,
assustador, solene, sossegado, perdido no ventre das nuvens que descem e piam como gaivotas ou como goivos
derrotados, a tarde perdida nas dunas, o voo dos pássaros, o
Sol que lambe, o sal que arde, a pele que se entorna leve e
fresca contra a neblina do entardecer…
A Música!
Se entendêssemos tudo isto e o outro tanto, que se
cruza connosco pela calada do sangue, muito sábios seríamos e porventura menos felizes. O secretismo envolvente
em que nos embrulhemos assim como escolhemos a roupa
com que nos disfarçamos, dá-nos o saboroso charme de
uma sedução equívoca mas necessária à sobrevivência de
um ego muitíssimas vezes maltratado, outras espoliado.
Fica por esconder o jogo. O poder. O roubo. A vaidade, a outra face de uma metade que nunca se encontra
por mais que divaguemos em lições de Kafka, Eça ou Aristófanes. A composição egocêntrica que desfazemos em laços e acordos e vantagens e nós e tramas e perdas e lucros,
não passa de uma renda paga a juros altíssimos no escalão
de uma precária Eternidade que entendemos aqui. Pessimamente.
Assim como não sabemos quem nos ordena à chama das paixões, ao delírio dos sentimentos, à teia de uma
chantagem emocional a que acedemos, cedendo o caminho
do compromisso, da derrota, da vitória sobre o triângulo
frágil da Vida.
Em nome do que não conhecemos nomeamos a ordem ou a desordem. O aparato ou a humanidade, o eclético
ou o clássico. O espavento ou o orgulho escondido. E avançamos em recuos como o Vento ou como a Tempestade do
Verão, que é mansa e tão perigosa quanto selvagem e doce.
Hoje dizemos sim ao que ontem era talvez, só para
não sentirmos o peso de uma culpa de origem desconheci-

da, mas que quase sempre chega aconchegada com injeções
de Esperança. Não sabemos coisíssima nenhuma de ninguém. Antes elaboramos imagens. Esculturas de lama, cubos de baba, azuis de aço que se anilam de vermelho. Tomamos a Noite pelo Dia. Trocamos a hipótese pelo próximo. Somos divisíveis e frágeis.
Castos e secos, profanos e anjos que se buscam no
outro lado do espelho, como se do reflexo viesse o fio-deprumo que aprumasse o profundo sentido de uma verdade
intocável. Sérios, doces, amargos, castos, proféticos, profanos, duros, alarves, insistimos na mentira, no ânimo, nas
pequenas guerras, no trágico tocar de um narcisismo doentio. E rimos. E ficam por entender coisas tão simples como
os frutos, os rios, os búzios, os dias de Nevoeiro. E chegamos assim à Claridade da Insabedoria. Tudo vale, tudo se
alonga, nada se repete, tudo se esquece. Assim como a Cidade. Imensa Catedral onde rebuscamos contornos e fantasias, surpresas, arenas, votos cansaços.
Fica por saber onde moramos, quando perdemos o
pé, o fio de todas as coisas. Aqui existe Lisboa, que tudo
ousa, que nada recupera, que às vezes descobre o que não
pode, não quer saber e que quase sempre revela a extrema
nudez da cegueira.
Aqui fica o registo de todas as coisas que nunca
deixaremos de tentar saber e eventualmente amar.■

O seu Diário Electrónico Editado na Beira
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Ruby Mining e Gapi promovem educação financeira
- A iniciativa visa impulsionar a cultura de gestão financeira nas comunidades de
Cabo Delgado, ao mesmo tempo que se pretende fomentar a inclusão e a cidadania
Namanhumbir (O Autarca) –
A Montepuez Ruby Mining (MRM),
em parceria com a Gapi – Sociedade
de Investimentos SI, SA –, está a promover junto das comunidades do Posto
Administrativo de Namanhumbir, província de Cabo Delgado, diversas acções formativas relacionadas com a
gestão financeira, investimentos e consumo racional. O objectivo é viabilizar
o crescimento sustentável em todas as
actividades desenvolvidas pelas comunidades. Até ao momento, 85 pessoas
residentes nas comunidades de Nseue,
Chimoio e Mpuho beneficiaram do primeiro ciclo de formação e espera-se a
inclusão, no segundo ciclo, das comunidades de Nanhupo, Namanhumbir,
Nanune, Mpupene e Nsembia.
Os beneficiários foram dotados
de conhecimentos básicos sobre matérias relacionadas com gestão monetária, poupança e investimento. Acreditase que, com esta acção, será melhorada
a consciência e a capacidade de tomada de decisão das pessoas no seio das
comunidades.
Ao longo da formação, foram
criados três grupos de Poupança e Crédito Rotativos: na comunidade de Nsewe foi denominado Nova Vida, Poupança Salvação na comunidade de Chimoio e Niussane na comunidade de Mpuho, nas quais foi possível pôr em
prática e avaliar a efectividade das lições apreendidas.
O Gestor da Gapi em Montepuez, António Ngonha, anotou que a iniciativa está a surtir os efeitos desejados, tendo exemplificado que “durante

quatro meses, o grupo Nova Vida
poupou 62.600,00 meticais e esse valor
circulou entre os membros do grupo
em forma de empréstimo, permitindo
acumular juros na ordem de 15.910,00
meticais”. Findo curso, o valor entregue para a poupança mais o valor dos
juros, dividido por todos, será devolvido a cada membro.”
Emílio Jamine, Gestor Adjunto

de Engajamento Comunitário de na
MRM, comentou que os participantes
acolheram a ideia e entendem que a
mesma deve ser replicada por outros
membros da comunidade. “Foi notável
a satisfação dos participantes, pois, para além de pouparem dinheiro, conseguiram financiar pequenos negócios
nas suas comunidades e o desejo de
crescer.■ (Redacção)
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