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EDITORIAL 
Beira, Orgulho dos Beirenses – 112 Anos 
 Beira (O Autarca) – Orgulhosamente a Beira e os 
beirenses celebram amanhã, 20 de Agosto, o 112º Aniver-
sário da Cidade. São 112 anos de elevação da Beira à actual 
categoria de cidade. O orgulho dos beirenses pela celebra-
ção da efeméride, amanhã, vigoriza a atitude moralmente 
positiva dos autarcas locais, pois transmite um sentimento 
de satisfação pela capacidade, realizações e valor que a 
Beira continua representando ao país e ao mundo. Apesar 
do conjunto de adversidades impostas pelo seu próprio es-
tado geo-físico e a situação de hostilidade política a que se 
encontra envolvida, orgulhosamente a Beira e os beirenses 
tem mantido a perspectiva da urbe considerada cidade do 
futuro. Recentemente, a Beira enfrentou uma das piores si-
tuações calamitosas uma vez vivida em África, nomeada-
mente o ciclone tropical Idai que destruiu a cidade em cer-
ca de 90 por cento; mas ainda assim a Beira e  os  beirenses 

conseguiram sobreviver e amanhã a festa promete. Será um 
momento especial para a Beira e os beirenses exaltarem a 
sua heroicidade e de renovação do compromisso para a re-
construção resiliente e inovadora da urbe. Desde o último 
fim-de-semana a Beira já se apresenta “vestida” de gala e 
pronta para receber o grande dia de festa. A cidade está a 
ser palco de várias actividades recreativas para assinalar a 
maior efeméride da urbe, com destaque para a Bacia da 
Maraza que no último sábado acolheu um movimento in-
vulgar de pessoas que participaram da feira de gastronomia, 
torneio de canoagem, boxe e olimpiadas académicas. A-
manhã a tarde está previsto um torneio de drift e spinning 
na Praça da Independência e um espectáculo musical na 
Praça do Município, local onde no período da manhã de-
correrão a cerimónia oficial alusica a celebração. Pela cele-
bração, palavra de apreço destinamos à todos que cooperam  
  para o desenvolvimento da Beira.■ (R)   

Frase: 
 

Hoje é seu aniversário, Beira, mas quem festeja somos nós autarcas beirenses. Vimos 
manifestar o desejo de festejar o prazer de sermos parte de si. Que nessa ocasião 
iluminada te tornes mais próspero. Bem haja Beira – Redacção O Autarca 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 19/08/2019 

Compra Venda Moeda País 

66.54 67.86 EUR UE 

59.98 61.17 USD EUA 

3.94 4.01 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 
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Município lança projecto de melhoramentro das 
estradas da urbe 

 

  Beira (O Autarca) – O Con-
selho Municipal da Beira lançou na úl-
tima sexta-feira (16AGOSTO19) uma 
actividade que visa o melhoramento do 
estado das principais estradas da urbe. 
A empreitada que iniciou no mesmo 
dia, com a duração prevista de um mês, 
irá beneficiar as Avenidas Armando 
Tivane e Alfredo Lawley, consistindo 
no tapamento de buracos e resselagem 
com asfalto. A extensão total a se be-
neficiar pela intervenção compreende 
dois quilômetros, cujas obras foram 
consignnadas a um empreiteiro chinês, 
no valor de 26 milhões de Meticais, 
fundos próprios da edilidade.  
 Enquanto decorreram as obras, 
as autoridades municipais da Beira ad-
vertem sobre o condicionamento do 
trânsito automóvel nas avenidas em in-
tervenção e apela a compreensão e co-
laboração dos munícipes  para  garantir 
 

a boa execução do trabalho. Noutras 
intervenções semelhantes, refira-se, o 
Conselho Municipal já reportou vários 
casos de indisciplina por parte de au-
tomobilistas e espera que desta vez o 
cenário não volte a repetir-se. 
 A edilidade, gradualmente, es-
tá melhorando o estado de  transitabili- 

dade das estradas e ruas da cidade da 
Beira. Nos bairros, sobretudo, tem sido 
aplaudido o trabalho que o Município 
está a frealizar nesse domínio, incluin-
do a reabertura de ruas que se apresen-
tavam intransitáveis a décadas e a a-
bertura de novas vias de acesso para 
facilitar a mobilidade dos autarcas.■ (R) 
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Lançado Mapa que promove lugares turísticos e culturais 
de Manica 
  Chimoio (O Autarca) – Uma 
edição especial do Mapa das Artes, in-
dicando mais de 40 pontos turísticos e 
culturais da província de Manica, foi 
lançada na cidade de Chimoio, durante 
a realização da V Edição da Maior Ex-
posição de Biodiversidade Moçambi-
cana, sob o lema “A Cultura da Con-
servação e o Desenvolvimento Susten-
tável”. 
 Mostrando que Manica é mui-
to mais que Cabeça-de-Velho e Serra 
do Vumba, o Mapa das Artes, produzi-
do com o apoio da Fundação para a 
Conservação da Biodiversidade (BIO-
FUND) e Cine Group Moçambique, 
permite fazer uma viagem pelos luga-
res culturais e turísticos de Manica, a-
judando a descobrir sabores e segredos 
ancestrais preservados ao longo do 
tempo. 
 Editado pela primeira vez em 
2017, com pontos turísticos de Mapu-
to, o Mapa das Artes circula e está a 
ser detentor de uma rica diversidade 
cultural. Em 2018 a plataforma mos-
trou lugares da Província de Inhamba-
ne, que também é um cartaz turístico 
de Moçambique. 
 Com o lançamento desta edi-
ção sobre Manica, o Director do Mapa 
das Artes, Gabriel Borges, diz ser uma 
grande conquista para o país, pois o 
veículo permite maior divulgação do 
potencial turístico e cultural. 
 “Olhamos para o Mapa das Ar-
tes como uma forma de fazer com que 
Moçambique seja cada vez mais con-
hecido em termos culturais e esta edi-
ção especial de Manica retrata um pou-
co sobre  a  biodiversidade  e  áreas  de  
 

 
digital. 
 Além da Cine Group Moçam-
bique e BIOFUND, o Mapa das Artes 
conta com o apoio do Instituto Nacio-
nal do Turismo (INATUR), Fauna e 
Flora Internacional, ANAC e Linhas 
Aéreas de Moçambique.■ (Redacção) 
 

conservação daquela região.” 
 O Mapa das Artes é um guia 
que retrata o potencial turístico e cultu-
ral das províncias em que está presen-
te. Para além de estar disponível em 
formato físico e gratuito, esta agenda 
cultural   existe,  também,  em  formato  
 
Quatro óbitos em acidente de viação da comitiva 
do Governador de Inhambane 
 Inhambane (O Autarca) – Quatro óbitos e cinco feridos ligeiros e gra-
ves da parte da segurança do Governador de Inhambane é o resultado de um aci-
dente de viação ocorrido esta manhã envolvendo uma viatura ligeira da escolta da 
comitiva de Daniel Chapo e uma carrinha particular. Consta que o condutor da 
carrinha pôs-se imediatamente em fuga e o Governador que se deslocava ao dis-
trito de Massinga foi forçado a cancelar a viagem.■ (R)  
 

O seu Diário Electrónico Editado na Beira 
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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 

Conduzir Bem, não é mesmo,...uma opção!  

 

 

 Caros Interessados no sustento da mobilidade 
rodoviária, por mais pacifica, menor sofrimento/ sinis-
tralidade e mais baixo custo por Km,..  
 Bem Hajam e antecipadamente grato pelo acolhi-
mento das sensibilidades abaixo referidas, entre outras, mas 
estas, envolvem e muito, os milhões de inocentes, pela di-
ferença gestora que se manifesta no risco exposto que so-
fremos, por exemplo, o desalinhamento informal enraizado 
na trajectória do nosso parque Empresarial e produtivo Mo-
çambicano. 
 Saiba que o Nosso Continente Africano utiliza so-
mente 2% do parque automóvel activo mundial (dados 
de 2018),..porém, SOFREMOS 21% da sinistralidade fatal 
nas estradas deste magnifico planeta e nomeadamente Mo-
cambique faz parte infelizmente, das lanternas vermelhas 
na cauda, arriscando ainda mais, pois por vezes, esses faro-
lins na rectaguarda movimentam-se, ainda apagados ou 
com pouquissimo brilho por excesso de matope. 
 Sinais muito sérios e tristes de impacto dependente 
da educação, da fraca qualidade aplicada em nome da 
formação técnica e profissional, do conhecimento empiri-
co diferenciado, entre culturas, e desfazamento acentuado, 
quando usamos equipamento do presente, mal conduzido, 
gerido e mantido em modo distraido, na ganância do rápido 
risco, em evidências ainda Hoje, pelos métodos e pro-
cesssos outrora aplicados, décadas passadas, mas ainda 
agora 2019 em prática, neste sector muito sensível que 
concerne a abrangentes actividades da mobilidade, afinal 
um espelho nacional de imagem sempre em movimento de 
rodas, mas pouco transparente. 
 Ao ponderarmos sobre os aplicativos em prioridade 
aos meios e procedimentos preventivos, óptimo, porém, 
importa termos consciência de:  

 O que esperarmos  dos resultados do nosso Desa-
justado e Desatualizado presente processo (face a realida-
des nacionais em que 90% dos carros a circular equipados 
de cx automática e os condutores continuam a aprender e a 
serem examinados em modo não alinhado a educativos 
deste e outros impactos)  no activo em 2019,  o nosso sis-
tema de Aprendizagem, métodos de Avaliação e Exames 
e mal assim, vários outros actos ditos e subscritos como 
certificados, ditos avançados cursos para o domínio da for-
mação profissional (mas curriculuns desprezando totalmen-
te os maus hábitos e vícios dos costumes locais) em nome 
de cursos comercializados no mercado em oferta a preços 
de Low Cost, mas camuflados por inadaptados, porém e in-
felizmente de aparência convincente a serem aceites, por a-
presentarem-se como, certificados, na capa mascarada da a-
propriada Formação Especializada para o correcto Uso 
de Veículos rodoviários e no objecto do ensino para a aco-
modar novas tecnologias, que na verdade deviam facilitar-
nos conduzirmos por métodos preventivos ao risco, eleger-
mos o procedimento da antecipação, ao justo modelo téc-
nico de comprovado efeito positivo nos resultados conse-
guidos no âmbito e objecto das práticas de uma Condução 
Defensiva! 
 Importa irmos Mais além,... de uma opinião... 
 A sinistralidade rodoviária depende de um com-
plexo somatório de uma série de actos simples de con-
trolarmos e evitarmos, porém, por serem desconhecidos 
pela maioria dos que Guiam licenciados, mas em per-
manente desafio ao risco, em sustento da ignorância e 
como tal desalinhados & desvalorizando, as disciplinas 
partilhadas que o Nosso ambiente rodoviário requer, as 
naturais leis do desenvolvimento no planeta, castigam-
nos: 
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 Comecemos por aquilo que copiamos absorvendo 
desde a infância, na adolescência, durante décadas de ju-
ventude, anos no ensino geral e apenas umas horas especi-
ficas na aprendizagem ao uso do volante, dos nossos des-
vios nas atitudes, ignorar e conviver com desprezo pelo 
Risco nos desafios por informalidades, falsos usos e indis-
ciplinados comportamentos, decididos a assim fazer porque 
estou em casa, em prol da cultura dos abusos e das infor-
malidades, e os outros é que estão sempre errados;  
 Os procedimentos aplicáveis são ignorados como 
estrangeiros, a permanente distracção, fora do controlo, 
a fadiga tem lugar marcado acompanhado da ressaca e 
permissões aceites por ignorância ou desleixo sobre os ex-
cessivos consumos de combustível, desgaste prematuro de 
peças, fugas de lubrificantes, da ignorância e desprezo so-
bre a essencial aquisição regular do necessário conheci-
mento dedicado, actualizado, alinhado aos presentes meios 
e aplicado pelo Condutor e bem assim deve envolver toda 
a Equipa relacionada; 
 Por exemplo, o Mecânico, o Chefe das operações, 
Inspectores e a Fiscalização,..devendo estar igualmente 
Capacitados aos essenciais valores actualizados, que fa-
cilitam a correcta condução de uma máquina, pois ne-
cessariamente tem de ser respeitada face a disciplinas, 
regras e procedimentos alinhados aos meios ao alcance, 
sobretudo por constituir um movimento de partilhada 
num vasto universo de actores! 
  É tempo de assumirmos consciência ao objecto de 
nos capacitarmos para sabermos ultrapassar e ou pelo me-
nos, minimizar ou desprezarmos, os mitos, maus hábitos, 
vicios do passado, as ignorantes e MAL escondidas cons-
tantes desculpas sobre o mau estado das estradas, dos bu-
racos, abusivo e excessivos palavreados sobre a culpa 
das Autoridades e do Governo, da falta de sinalização, 
dos animais libertos ou do clima etc,.. pois a culpa é sem-
pre dos outros! 
 Sabido que a tecnologia Hoje, corre a uma veloci-
dade da internet, o desenvolvimento roda perto desse im-
pulso, os equipamentos transitam nas nossas mãos, os me-
ios ultrapassam-nos e queremos continuar a guiar como 
Condutores baseados no conhecimento ultrapassdo pela 
experiência do passado?  
 Mecânicos, no activo, constantemente pedindo 
ferramenta emprestada e agindo sujos?  
 Supervisores por ali, porque são amigos do Che-
fe? 
 Gerentes dirigindo distantes via reunião com  3  s- 

martphones?  
 Inspectores, Auditores ainda não sei bem de 
que? e Fiscais caçando multas, mas exibindo-se sempre 
nos mesmos locais, convencidos de controlando máquinas 
em mobilidade? (desconheço acção  preventive apetrecha-
da e equipadas por patrulhas monitorando em constante 
mobilidade nas estradas de Moçambique)....algo na verda-
de um pouco estranho! 
 A cultura da mobilidade, deve acompanhar o de-
senvolvimento, pois sem Ela alinhada, perdemos a trajec-
tória, pois por mais Drones que se fabriquem, não existe 
ainda um GPS que nos garanta o momento da chegada tran-
quila ao destino. 
 Ao volante da mobilidade motriz e rodoviária, se 
não soubermos moderar a adequada velocidade, atender ao 
respeito disciplinado e actualizado para com as pessoas 
& meios, perdemos a estrada, perdemos a economia, po-
luindo tudo e todos, jamais avistamos o abraço da chegada 
em prejuizo da entrega da mercadoria ou do serviço com-
pleto, facturando dividas, não ocultas, pois estas, são bem 
mal, evidentes. 
 E a Equipa da Assistência técnica, Coordena-
ção, Inspecção & logística das operações, estão igual-
mente aptos e capacitados ao domínio de uma condução 
Preventiva por método Antecipado ou Defensivo?... na 
verdade,  duvido! 
 Se não estão Capacitados, como são os pressu-
postos técnicos, capazes de avaliar o risco ao tentarem 
efectuar um diagnóstico para repararem as deficiências 
ou aferirem conformidades, nos veículos?? ... só podem 
certamente agir,.... Enganados e Enganando, pois sim, 
sustentam-se facturando!!! 
  Infelizmente observamos  muitos “guiadores“ in-
cluindo bastantes Mecânicos, e Chefes, com manifesto de 
várias habilidades ao volante, mas que se convertem facil-
mente em sinistros ou  graves acidentes, na ordem das 50 
vidas perdidas por semana... (sim em Moçambique, infe-
lizmente) se, duvida?... por favor estudemos os factores no 
envolvimento, não nos guiemos por leves dados estatísticos 
lidos pontualmente nos noticiosos! 
 Optemos por, sabermos agir menos distraídos e 
Mais atentos aos Procedimentos Preventivos, aplicáveis 
antes, durante e até mesmo depois, do estacionamento do 
volante! 
 Por vezes chego a meditar sobre o Quanto Ridícu-
lo agimos em determinados actos comuns praticados pela 
nossa sociedade, usamos 2 ou  3  smartphones,  sofisticados 
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laptop, e procuramos acompanhar o desenvolvimento 
das novas tecnologias facilitadoras sem dúvida, mas 
continuamos mergulhados e dependentes dos actos do 
PASSADO, em tudo o que se relaciona com a condu-
ção de veiculos automóveis, note-se, faz-se uma aplicação 
num novo modelo de carro de alto custo de investimento, 
mas continuamos convencidos e enganados a guiar essas 
novas tecnologias e pior,..desafiando mais Km de risco, 
mas baseados exactamente nos valores do tempo em que e-
ra necessário bombar várias vezes no pedal do travão, ou na 
embraiagem para reduzir a mudança brusca da velocidade, 
para conseguir parar, onde os pneus,  se em boa condi-
ção, tornariam isso possivel!... 
 E Hoje? Sabemos reduzir com a generalizada utili-
dade comum da caixa de velocidades automática?....duvi-
do! 
  Avaliando milhares de condutores licenciados na 
categoria de profissionais a Quem tenho tido a honra de 
transmitir-lhes valores preventivos e inovadores, Eles reve-
lam objectivamente surpreendidos, que nunca imaginaram 
que tal fosse possível agir, controlar e dominar o veículo, 
via correcto uso da caixa de velocidades automática, sa-
bendo como, resulta afinal simples de praticar. 
 Pior,.. nem sequer imaginamos (condutores em 
maioria) quais os equipamentos de segurança e se na 
condição operacional, Se, se encontram as ordens do vo- 
lante que vamos em risco, guiando mal, mas autorizados  
 

pela licenciada afinal, a carta de condução! 
   Esta a muito triste realidade em movimento, 
transportando milhões de Pessoas e toneladas de tudo o 
necessário para satisfazer o País! 
 Tenhamos consciência, de que essa ERA,.. termi-
nou e Quem não evoluir por Formação adequada ao cor-
recto uso dos meios, não haverá MEIO de deixarmos de es-
tar envolvidos em pesados custos e inadmissíveis acidentes, 
que podem ter o preço da perda da Vida a qualquer instante 
e não há Seguradora de que nos valha! 
  Porque a mobilidade rodoviária, não é uma op-
ção, os nossos comportamentos, o processo e os procedi-
mentos,  integram-se no meio ambiente e justo isso, de-
vemos o dever de acompanharmos as disciplinas e ne-
cessidades de boas práticas actualizadas, pois fazem e-
fectivamente,... parte da Vida, do trabalho, da entrega, 
da família, da partilha com o próximo e também do n/ 
conforto, se respeitarmos o meio ambiente! 
 Se cada um cuidar por saber usar o volante pa-
ra o qual foi habilitado e capacitado para a actualidade, 
toda a comunidade partilha a mobilidade segura ao pre-
ço da satisfação, resultam certamente facilidades para 
milhões de Familias viverem tranquilas, mais proximas 
aos beneficios do desenvolvimento e no interesse tam-
bém, dos dignissimos Empresarios, Gestores, Autorida-
des e sobretudo Investidores. 
 Saudamos - Best Regards - 诚挚的问候 - ب ع أطی  م
ات  ■التحی
 

Filipe Nyusi vai à Moscovo uma semana antes do 
início da campanha eleitoral 

dação e aprofundamento das relações 
de amizade e cooperação bilateral. 
 Entretanto, esta é a última visi-
ta ao estrangeiro que Filipe Nyusi esta-
rá a realizar antes do início da campan-
ha eleitoral que arranca a 31 de Agosto 
corrente.  
 Analistas na cidade da Beira 
consideram que Nyusi irà em Moscovo 
aprimorar a sua abordagem eleitoralis-
ta e recordam que a Rússia (ex-URSS) 
é o berço da filosofia política que nor-
teou a governação da Frelimo desde os 
primordios da independência  nacional,  

 
 

em 1975 e que até os dias correntes 
tem continuado a orientar a actuação 
do partido no poder em Moçambique a 
mais de quatro décadas.■ (Redacção) 

 Maputo (O Autarca) – O Pre-
sidente da República e candidato da 
Frelimo à sua própria sucessão nas 
sextas eleições gerais moçambicanas, 
Filipe Jacinto Nyusi, efectua de 20 a 
23 de Agosto corrente, uma visita ofi-
cial à Federação da Rússia. Um comu-
nicado da Presidência da República re-
fere que a visita surge em resposta ao 
convite formulado pelo Presidente rus-
so, Vladimir Putin. A agenda da visita 
é praticamente semelhante as outras 
oficiais que Filipe Nyusi já realizou em 
vários países,  nomeadamente  consoli- 
 

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

Por: Viriato Caetano Dias, Professor Universitário 
Responsabilidade Social nas Extractivas 
 

 
 A Legislação sobre a indústria extractiva deve de-
fender o princípio de justiça social onde a igualdade dos ci-
dadãos é material e não formal e abstracta. Por conter uma 
diversidade de significados ou interpretações, o termo res-
ponsabilidade social não reúne consenso. Porém, a ausência 
de unanimidade interpretativa do conceito não se traduz na 
inexistência de acções de responsabilidade social. Entende-
se esta inclinação a generalizações pelo facto de as empre-
as, em que o grande capital circula, não darem plenamente 
a “César o que é de César”, como forma de garantir a repo-
sição e manutenção da sua histórica e tradicional base eco-
nómica e social de sobrevivência. Em relação à indústria 
extractiva, é indefectível afirmar que as empresas têm vio-
lado sistematicamente os direitos humanos e ambientais, a-
través dos reassentamentos – caracterizados pelo corte radi-
cal ou afastamento das populações das suas origens, sujei-
tando-as a poluição atmosférica e das águas fluviais, bem 
como à devastação de florestas e seus ecossistemas. Na rea-
lidade, o problema central tem que ver com a porosidade da 
legislação sobre a Política de Responsabilidade Social Em-
presarial para as Extractivas, aprovada pela Resolução nº 
21/2014, de 16 de Maio, que não garante os mecanismos de 
controlo das empresas. Na verdade, a RSC, que tem como 
objective a auto-sustentação e o desenvolvimento comuni-
tário inclusivo, ocorre quando as comunidades locais rei-
vindicam esses direitos e não como um acto contínuo inte-
grado nos planos das empresas transnacionais. A ideia, ilu-
sória, predominante no círculo da elite empresarial moçam-
bicana é a de que uma empresa financeiramente  insustentá-  

vel não pode empreender acções de responsabilidade so-
cial. Este pressuposto fragiliza a protecção dos direitos das 
comunidades e a defesa do ambiente. O que está aqui em 
causa é que a maioria das empresas beneficia-se do “afrou-
xamento da legislação”, isto é, as políticas fiscais e da ins-
pecção que protegem as empresas transnacionais, a troco da 
responsabilidade social, sem resolver os problemas estrutu-
rais das comunidades locais. É por estas e outras razões que 
a RSC em Moçambique deveria tornar-se obrigatória, não 
um acto voluntário, comercialmente propagandístico e fi-
lantrópico. Além disso, é também importante referir que a 
RSC deve ser contextualizada em função das necessidades 
concretas das comunidades locais. Em 2017, quando visitei 
as famílias afectadas pela mineração e pelo consequente 
reassentamento, de Cateme e Mualadzi, no distrito de Moa-
tize, a comunidade de Cateme acusava a Vale Moçambique 
de as ter “abandonado e deixado à sua própria sorte”. A 
empresa reagiu, mas a ausência de programas de formação 
adequada dos beneficiários ditaram o falhaço dos program-
mas de geração de renda. Face ao exposto acima, torna-se 
evidente que, para uma responsabilidade social eficaz, é 
fundamental que o Governo apoie a definição de priorida-
des e que as comunidades sejam colocadas no centro da to-
mada de decisões, auscultando as suas necessidades. A res-
ponsabilidade social assume-se como uma acção que visa 
movimentar as economias das comunidades, por isso, pode 
ser uma importante rampa de desenvolvimento local.■ 

 

 (Artigo primeiramente publicado na revista de 
economia & mercado, edição de Agosto de 2019) 

 

COMBATE A DESNUTRIÇÃO NO ÂMBITO DO PÓS- EMERGÊNCIA EM SOFALA 

Comussanas doa alimentos e insumos agricolas 1600 
famílias 
  Beira (O Autarca) – Mais de 
1.600 famílias encontram-se a benefi-
ciar de apoios em bens alimentares e 
insumos agricolas nos distritos de Nha-
matanda e Búzi, província de Sofala. 
1000 são do distrito de Nhamatanda e 
as restantes do distrito de Búzi, ambas 
regiões afectadas em Março último pe-
las inundações decorrentes do ciclone 
tropical Idai. 
 A  acção  enquadra-se  no  pro- 
 

jecto Nutnaermergencia implementado 
pela Associação Comussanas, que tem 
como finalidade combater a desnutri-
ção através da distribuição de pacotes 
de alimentos altamete nutritivos espe-
cialmente à mulheres grávidas e crian-
ças vulneráveis.  
 Segundo a directora executiva 
da Comussanas, Lurdes Mboana, a ac-
tividade que decorrerá até Fevereiro de 
2010 é financiada pela organização não 
governamental austríaca Hilfswerk, 
que  para  o  efeito  disponibilizou  oito 

milhões de meticais. 
 O Administrador do distrito de 
Nhamatanda, Tomé José, agradeceu o 
gesto da Comussanas e do parceiro au-
tríaco Hilfswerk, na minimização do 
sofrimento das famílias beneficiárias. 
 Por seu turno, Flora Fernando, 
uma das beneficiárias do projecto 
Nutnaemergencia, reconheceu a inicia-
tiva da Comussanas, considerando que 
está a contribir sobremaneira no com-
bate a desnutrição das famílias abran-
gidas.■ (Francisco Esteves) 
 

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