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Governador de Sofala motiva sindicalistas a unir 
esforços para o aumento da produção de bens e serviços 
 Beira – O Governador da Pro-
víncia de Sofala, Alberto Ricardo 
Mondlane, estimulou hoje os membros 
da Organização dos Trabalhadores de 
Moçambique –  OTM-Central Sindical 
a unir esforços visando garantir o in-
cremento da produção de bens e servi-
ços, que concorram para relançar as 
bases para o desenvolvimento das qua-
tro áreas prioritárias desta governação 
que são a agricultura, infraestruturas, 
energia e turismo.  
 

 Falando por ocasião da abertu-
ra da VII Conferência Provincial da 
OTM-CS, que junta na Beira mais de 
cinquenta  sindicalistas,  o  Governador 

Alberto Mondlane sublinhou que a 
contribuição dos trabalhadores moçam-
bicanos com alto sentido patriótico é 
indispensável na consolidação da “nos-
sa” economia, através da participação 
criativa nas pequenas, médias e gran-
des empresas, para a promoção de mais 
e melhores postos de trabalho.  
 

 “A conferência que hoje tem 
lugar ocorre numa altura em que o país 
se prepara para as quintas eleições au-
tárquicas. Por isso, não deixaríamos de 
apelar aos trabalhadores a se juntarem 
ao processo com os demais actores da 
sociedade civil, para que as eleições 
sejam livres, justas e transparentes, tra- 

 
Alberto Ricardo Mondlane, Governador da 
Província de Sofala, falando hoje na Beira 

aos sindicalistas desta província 
 

duzindo-se num momento de festa em 
que todos participamos activamente” –
referiu.  
  

  

Frase: 
Honestidade é um presente muito caro. Não 
espere isso de pessoas baratas – Warren Buffet 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 17/09/2018 

Compra Venda Moeda País 

69.67 71.07 EUR UE 

59.91 60.11 USD EUA 

3.99 4.07 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 
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nifestando a sua disponibilidade em 
trabalhar com a Organização dos Tra-
balhadores de Moçambique-Central 
Sindical e outras organizações profis-
sionais, na prossecução da criação do 
bem-estar dos trabalhadores e suas fa-
mílias, com a contribuição activa dos 
empregadores.  
 Importa salientar que a reunião 
de dois dias versa, de entre vários as-
suntos de interesse da massa sindical, a 
eleição do Secretário Provincial daque-
la agremiação e membros do respecti-
vo secretariado.■ (Redacção) 
 

 
 

Parte dos cinquenta sindicalistas reunidos em VII Conferência Provincial de Sofala 

Correspondênci@ Electrónic@ 
 

Por: Viriato Caetano Dias 
(viriatocaetanodias@gmail.com) 
 

Algumas receitas para desenvolver Moçambique 
 

Gosto muito de ser  o indivíduo que sou, de tudo o que tenho e até do que perdi, do que amo e do 
que recordo, de tudo o que me torna diferente dos outros, ser único, para aceitar a ideia de que o 
óptimo é nivelar tudo sob o mando duns poucos sábios – Extraído de uma conversa com o amigo JRS 
  
 

 

 Semana finda, por imperativos familiares, deslo-
quei-me ao Posto Administrativo do Zóbuè. A população 
local, de tanto sofrer, construiu um muro das lamentações, 
onde cada zobuense debita suas mágoas e frustrações. Os 
zobuenses têm braços para trabalhar e talento para produzir 
riqueza em abundância, mas continua a faltar uma visão es-
tratégica governamental para colocar Zóbuè na rota do de-
senvolvimento económico.  
 A morfologia da pobreza do Zóbuè é a mesma, 
sempre a mesma: falta de uma agência bancária para permi-
tir o aforro, pois não há investimento sem poupança, bem 
como de uma entidade comercial que sirva de charneira en-
tre os agricultores e o mercado. Essa entidade, à semelhan-
ça da extinta AGRICOM, seria responsável mormente  pela
  

comercialização dos excedentes agrícolas.    
 Foi no muro das lamentações que encontrei um ve-
lho amigo da família, o senhor Chavalira, que me colocou 
algumas questões dignas de aguçar o pensamento. Chavali-
ra, que mal concluiu o ensino primário, perguntou-me se 
deveríamos tentar ser tão ricos como a Suíça, que não tem 
recursos minerais ou como a Venezuela, que tem inúmeros 
poços de petróleo e uma pobreza assustadora? Provavel-
mente ficaríamos semelhantes à Angola, com eleições de 
cinco em cinco anos, mas com um partido socialista que tu-
do seca à sua volta e uma minoria de riquíssimos corruptos. 
 Chavalira, que adensa a lista dos considerados a-
nalfabetos disfuncionais, lembrou que o governo moçambi-
cano ainda não definiu prioridades de desenvolvimento, por 

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 
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- Minning consulting 

- Water and sanity consulting 
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 Na visão de Chavalira, um país de abundantes re-
cursos naturais e humanos, como o nosso, jamais iniciará 
processos de desenvolvimento, enquanto não conseguir ca-
minhar com os próprios pés. E vai mais longe, Chavalira 
“acho que Moçambique ainda vai penar durante vinte 
ou trinta anos, por conta de uma elite que quer enrique-
cer rapidamente e sem esforço, vende tudo a troco de 
dólares, euros, rands ou moeda chinesa.”  
 Para sustentar a sua tese, Chavalira explicou-me o 
seguinte: “quase todos os países que pedem dinheiro ao 
FMI estão em guerra com ele. Exigem condições muito di-
fíceis. Mas é preciso não esquecer que lidam normalmen-
te com corruptos que fizeram empobrecer os seus países le-
vando dinheiro para paraísos fiscais. Corruptos esses que 
continuam, normalmente, no governo. Como travar isso? 
Ninguém perdoa sem condições. Que os devedores não a-
ceitam de boa mente: acabar com a corrupção, abrir as 
fronteiras, criar tribunais justos e justiça célere, etc.” 
 Para terminar, afirmou “Não sei o que precisam em 
primeiro lugar:  
 

 - se criar uma justiça eficaz, mais parecida com a a-
mericana do que com a portuguesa (muito contaminada por 
ideias de elitismo); 
 - se investirem ainda mais na educação de todos e 
em toda a parte; 
 - se rasgar estradas razoáveis e mais caminhos de 
ferro; e redes informáticas; 
 - se criar e disciplinar a polícia, pagar-lhes bem e 
ser muito mais exigente com elas; 
 - se tentarem imitar Singapura ou os tigres de Á-
sia?” 
 Eu convido ao amigo leitor a responder às questões 
que me foram colocadas por Chavalira no muro das lamen-
tações do Zóbuè. São perguntas que carregam consigo a so-
lução para o desenvolvimento democrático do nosso país. 
Chavalira é um pensador nato, o único problema é nunca 
ter tido a oportunidade de ser ouvido pelos não-analfabetos. 
Tive eu essa sorte, afinal, não há regra sem excepção. 
 Zicomo e um abraço nhúngue ao Victor Gelo, pela 
caminhada conjunta nas artérias de Morrumbene e, no de-
curso dela, as lições de vida aprendidas.■    
 

 

 

Rua Correia de Brito – Prédio Megaza – 1º Andar – Cell: +258 850325542 – E-mail: aecops@gmail.com 

C O N V I T E 
 

Por ocasião da visita de trabalho de Sua Excelência o Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos à 
província de Sofala, entre os dias 18 e 20 de Setembro corrente, o Conselho de Direcção da AECOPS – Associação dos 
Empreiteiros de Construção Civil e Obras Públicas de Sofala – convida a todos os empreiteiros da província de Sofala 
(filiados e não filiados a AECOPS), para um encontro com Sua Excelência o Ministro das Obras Públicas, Habitação e 
Recursos Hídricos, que terá lugar no salão nobre da Associação Comercial da Beira (ACB), no dia 19 de Setembro de 
2018 (quarta-feira), pelas 18:00 horas. 

 

Beira, aos 18 de Setemebro de 2018 
O Presidente da AECOPS 
Mário da Cruz de Amaral 
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País acolhe V Encontro de Supervisão Bancária dos 
Bancos Centrais da CPLP 

 
Rogério Zandamela, procede amanhã, em 

Maputo, a abertura do V Encontro de 
Supervisão Bancária dos Bancos Centrais 
dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) 

 
 

 Maputo (O Autarca) – A 
capital moçambicana, Maputo, aco-
lhe entre amanhã, quarta-feira (19) 
e sexta-feira próxima (21) o V En-
contro de Supervisão Bancária dos 
Bancos Centrais da Comunidade de 
Países de Língua Portuguesa 
(CPLP).   

 Segundo apurou O Autarca, 
trata-se de um fórum de interacção 
entre os supervisores da CPLP que 
potencia o compromisso de coope-
ração entre as partes e contribui pa-
ra a harmonização das metodolo-
gias de trabalho, bem como para a 
aferição dos riscos comuns a que os 
países membros estão expostos.   

 O encontro que decorrerá 
nas instalações do Banco de Mo-
çambique, na baixa da cidade de 
Maputo, a sua abertura será orienta-
da pelo Governador do Banco de 
Moçambique (BM), Rogério Zan-
damela.   

 O I Encontro de Supervisão 
Bancária dos Bancos Centrais da 
CPLP foi  organizado  por  Portugal 

em 2011, seguido de Angola 
(2013), Brasil (2015) e Cabo Verde 
(2016). 
 São   estados   membros   da 
 

CPLP – Comunidade de países de 
Língua Portuguesa, Angola, Brasil, 
Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné 
Equatrorial, Moçambique, Portugal, 
São Tomé e Príncie e Timor Les-
te.■ (Redacção) 
 

 

O seu Diário Electrónico Editado na Beira 
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 Etimologicamente a palavra ‘racismo’ 
remete-nos a ‘raça’ por sua vez à palavra á-
rabe ‘Raísse’ designativo a chefe e também 
em idioma swahili a chefe e actualmente a 
presidente. Os italianos teriam adoptado o 
termo ‘razza’ dos árabes e os ingleses apro-
priando-se para ‘race’– como grupo étnico 
superior em relação a outros mais a sul.   

 No século XIX, ‘race’ degenerou no 
conceito plural de ‘raças’ para os diferentes 
grupos somáticos da espécie humana. Ora, o 
eugenismo de Gobineau, Francis Galton, 
Benjamim Kidd a Rentouil, expandiriam o 
conceito para um pré-conceito de superiori-
dade genética pela aparência da cor da pele 
mais clara conotando com a claridade da luz 
divina: “– de que Deus é um branco, de que 
o homem que ele fez à sua imagem e seme-
lhança foi antepassado dos brancos.” (Ver 
texto de Pinheiro Chagas 1888/1988, 44). 
Daí à deturpação da teoria da Evolução das 
Espécies e Sobrevivência do mais apto, de 
Charles Darwin, seria um passo. A palavra 
‘raça’ assumiria contornos extremos de dis-
criminações étnico-culturais e limpezas étni- 

cas, gerando ao que chamamos de racismos 
ampliados.   

 Por outro lado, cientificamente, ainda 
que não havendo raças, vulgarizou-se o con-
ceito de ‘raça’ muitas vezes diluindo o con-
texto real de fundo da discriminação socioe-
conómica. O mesmo se aplica para os con-
ceitos de branco, negro e amarelo para de-
nominar e salientar aparências exteriores di-
ferentes. No entanto, ainda que fictícias do 
ponto de vista científico o conceito de raça 
vai-se disseminando como sendo sub-espé-
cie hierarquizada – uns superiores e outros 
inferiores. Conceitos surgem e entranham-se 
nas sociedades altamente globalizadas mercê 
da comunicação e cultura estereotipadas. Pe-
lo contrário, a crescente mestiçagem humana 
tem provado cientificamente que a espécie 
humana é uma única pelo reconhecimento 
do código genético comum do ADN (ácido 
desoxirribonucleico) que permite seres da 
mesma espécie reproduzirem-se, apesar das 
variantes fisionómicas (fenótipos). ■   

DIALOGANDO: Mphumo Kraveirinya© 
Extraído da Tese de PhD 2015. (CONTINUA) 
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