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LAM suspende voos Maputo – Nairobi – Maputo 
 
 

 

Maputo (O Autarca) – A 
LAM – Linhas Aéreas de Moçambique 
S.A. anunciou esta terça-feira (17MAR 
2020) a suspensão temporária da liga-
ção entre Moçambique e Quénia, no-
meadamente os voos Maputo – Nairobi 
– Maputo. 

 

Em comunicado, a LAM refere 
que a suspensão com efeitos a partir de 
29 de março corrente deve-se a moti-
vos operacionais. 

 

Trata-se da segunda ligação 
com o estrangeiro que a LAM suspen-
de este ano, depois  de  Lisboa,  capital 

 capital protuguesa. (Redacção/ FdS) 

  

 

 

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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Agência Espanhola de Cooperação Internacional 
para o Desenvolvimento lança “Programa de Apoio 
à Luta contra a Corrupção em Moçambique” 

Maputo (O Autarca) – De-
correu, há dias, em Maputo, a activida-
de de lançamento do projecto “Progra-
ma de Apoio à Luta Contra a Corrup-
ção em Moçambique”, sob a forma de 
encontro virtual devido a pandemia do 
covid-19. 

 

Trata-se de um programa fi-
nanciado pela União Europeia e lidera-
do pela Agência Espanhola de Coope-
ração Internacional para o Desenvolvi-
mento (AECID), com a colaboração da 
Fundação Internacional para Ibero-A-
mérica de Administração e Políticas 
Públicas (FIIAPP, F.S.P.), o qual pre-
tende promover que os mecanismos 
nacionais previnam, combatam e fa-
çam o acompanhamento da corrupção 
de forma sistemática e eficiente.  

 

Segundo uma fonte da Embai-
xada da espanha em Maputo, estes ob-
jectivos serão atingidos através de duas 
componentes principais: una para o 
fortalecimento das instituições judi-
ciais para prevenir e combater a cor-
rupção e levar a julgamento casos de 
corrupção; e outra de apoio ao envolvi-
mento das associações profissionais da 
Justiça, sociedade civil e órgãos de in-
formação em iniciativas de combate à 
corrupção. 

 

Na primeira reunião na qual 
participaram, por um lado, representan-
tes de praticamente todas as institui-
ções e organizações moçambicanas re-
lacionadas com a Administração da 
Justiça e envolvidas no projecto, junta- 

Esta primeira acção, que será 
levada a cabo, para além dos membros 
do projecto, por uma missão europeia 
composta por um magistrado e um pro-
curador espanhóis, e duas juízas portu-
guesas, com uma vasta experiência na 
luta contra a corrupção, é de particular 
relevância, uma vez que permitirá, com 
base nos resultados obtidos, definir es-
tratégias futuras que permitam um fun-
cionamento mais independente, trans-
parente e responsável da Administra-
ção da Justiça moçambicana, reforçan-
do ao mesmo tempo a capacidade dos 
Tribunais de Justiça para combater a 
corrupção em geral, e, no seu todo, o 
funcionamento das Administrações Pú-
blicas em particular.■ (Redacção) 

mente com representantes da Delega-
ção da União Europeia em Moçambi-
que, outras organizações colaborado-
ras, e de as organizações de coopera-
ção espanholas acima referidas por ou-
tro lado, foi apresentado o Projecto co-
mo um todo, bem como a primeira ac-
tividade que será realizada de 17 a 30 
de março de 2021. 

Especificamente, é uma activi-
dade de diagnóstico e avaliação de ris-
co de corrupção que tomará a forma de 
reuniões com representantes das insti-
tuições moçambicanas no domínio da 
justiça, a fim de recolher, de diferentes 
perspectivas e pontos de vista, o maxi-
mo de informação possível sobre a luta 
contra a corrupção.  

 
1,2 milhões de USD para tecnologias emergentes 

O African Enterprise Challenge Fund (AECF) lançou hoje um Fundo para 
a Inovação no valor de 1,2 milhões de USD, para desbloquear o potencial das e-
nergias renováveis para a criação de novas oportunidades de negócio em Moçam-
bique. Através do fundo, as empresas e os empreendedores podem candidatar-se a 
financiamento para reforçar a prontidão de novas inovações para o mercado, as-
sim como garantir apoio financeiro, técnico e de networking.■ (Redacção) 

 Nossos serviços:  
- Consultoria Ambiental  

- Planeamento Físico 
- Auditoria Ambiental 

- Consultoria em Minas 
- Consultoria em água e saneamento 
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Our services:  
- Environmental consulting 

- Physical planning 
- Environmental audit 
- Minning consulting 

- Water and sanity consulting 
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De Vez Em Quando 
 

Por: Afonso Almeida Brandão 
               O EXEMPLO VEM DE CIMA 

 
 

 
Quando se envereda pelo ensino básico ou secundá-

rio, duas vertentes se configuram no horizonte: ser professor 
ou ser professor. Quer isto dizer que a profissão é a mesma, 
escolha-se o que se escolher.  

Por um lado, pode-se ser professor naquela perspec-
tiva que a Socedade se habituou a alimentar de há umas dé-
cadas a esta parte. Ou seja, um estatuto social que anda pelas 
ruas da amargura, condições de trabalho de mera e franca 
subsistência, remunerações pouco desejáveis (o que leva, às 
vezes, determinados professores moçambicanos do nosso 
Ensino a receber “por debaixa da mesa”, algumas dezenas 
de Meticais para passar este ou aquele aluno) e todas as cul-
pas acumuladas pelo insucesso dos alunos, pelo abandono 
da escolaridade e pelo desfasamento entre a Escola e a Vida 
Real. 

Por outro lado, podem-se ignorar estas “incómodas 
amarras” e tentar ser professor na plena acepção da palavra, 
ou seja, professor naquilo que se diz e que este representa. 

Claro que é um caminho muito mais difícil, mas, 
também,  é  certo  que dá prazeres muito mais profundos, in-  

 

 
 

dependentemente do pleonasco que tivemos de utilizar para 
reforçar a idéia. 

A diferença está em não se resumir o papel de pro-
fessor à função de transmitir teorias e postulados, muitas ve-
zes já em desuso, mas em estar aberto à imprevisibilidade e 
às constantes mutações sócio-culturais. 

A difernça está em perspectivar a Educação como 
espaço de Aprendizagem e de prazer, acolhendo alguns que 
se levantam pela manhã com vontade de chegar depressa à 
escola. 

Infelizmente, de uma maneira geral, os alunos não 
estão habituados a usar o intelecto. Copiam respostas, deco-
ram textos, debitam frases sem nexo e exibem uma espécie 
de orgulho na sua ignorância das coisas essenciais tanto da 
matéria de estudo como da Vida em geral. 
 Cabe ao professor a audácia de, humildemenete, re-
conhecer que urge começar uma verdadeira reforma educati-
va. Não basta querer ensinar fórmulas e teorias, muitas ve-
zes já ultrapassadas por novas descobertas científicas. Tor-
na-se urgente educar para a cidadania. Torna-se urgente in-
centivar os jovens a posicionarem-se de outra forma, perante 
a Vida e a Sociedade de forma a que sejam eles a reivindicar 
mais conhecimentos e a sentirem curiosidade pelo que se 
passa à nossa volta. E o exemplo, como sempre, tem que vir 
de cima, meu senhores.■  

 

Shirley Gunn e Paula Cardoso lançam 
livro “Compreendendo o Albinismo” 

Maputo (O Autar-
ca) – Os autores de Shirley 
Gunn e Paula Cardoso lan-
çam esta quinta-feira, em 
Maputo, o livro “Compreen-
dendo o Albinismo”. 

A obra conta com o 
patrocínio da Sasol, através 
da Sasol Global Foundation, 
em parceria com a The Hu-
man Rights Media Centre e 
a UNESCO. 

Compreendendo o 
Albinismo é uma obra que 
aborda  importantes  ensina- 

 

mentos, entre os quais sobre 
Preconceitos sociais sobre o 
albinismo e suas consequên-
cias; Implicações do albinis-
mo na vida das pessoas que 
vivem com esta condição; e 
Conselhos para professores, 
estudantes e centros de pres-
tação de serviços às pessoas 
com deficiência. 
 As pessoas com al-
binismo ainda sofrem estig-
matização em Moçambique, 
em parte devido fundament-
talmente a preconceitos.■ 
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