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Operadores do Corredor da Beira enaltecem o Governo pela
iniciativa de reintrodução do serviço de cabotagem marítima
E apelam a Sociedade Moçambicana de Cabotagem à socializar o serviço junto dos agentes de logística,
para permitir a participação de todos actores de logística na operacionalização da actividade importante
Beira (O Autarca) – O país
testemunhou no passado 10 de Junho a
revitalização da cabotagem marítima
na vertente de transporte de carga, sob
o desígnio “Cabotagem: Transporte de
Todos e Para Todos”. É uma iniciativa
do Governo de Moçambique, inscrita
no Programa Quinquenal do Governo
(2020 -2024), com o objectivo de redu-

zir os custos de transporte de mercadorias no país e a consequente redução
dos preços ao consumidor final.
Foi constituída a Sociedade
Moçambicana de Cabotagem (SMC)
para assegurar o desenvolvimento da
actividade, que numa primeira fase irá
operar dois navios, um baseado no Porto de Maputo (sul), denominada por

Tempos difíceis criam homens fortes, homem fortes
Frase: criam tempos fáceis e tempos fáceis criam homens
frágeis que criam tempos difíceis...■

Félix Machado, Vice-Presidente da
Associação dos Agentes Transitários
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“Greta”, que tem duas gruas de 60 toneladas e uma capacidade de transporttar 260 contentores. Esta embarcação
que é a maior detida pela SMC irá navegar toda a extensão da costa moçambicana, interligando os portos princepais portos nacionais, nomeadamente
de Maputo, Beira, Quelimane, Nacala
e Pemba. A segunda, baptizada com o
nome “Ylang”, estará baseada no Porto
de Pemba (norte), com capacidade para
transporter 450 toneladas de mercadoria e uma grua de 30 toneladas, está
certificada para aportar no cais do
complexo industrial de processamento
de gás natural na baía de Afungi, na
província nortenha de Cabo Delgado.
O serviço foi relançado pelo
Presidente da República, Filipe Nyusi,
que revelou que a viabilização e garantia do funcionamento do sector, implicou um amplo movimento de reforma
legal e operacional, que permite a sustentabilidade dos modelos de negócio
numa óptica comercial.
Com efeito, reaguindo a iniciativa governamental, o Vice-Presidente
da Associação dos Agentes Transitários de Moçambique e porta-voz da entidade, Félix Machado enalteceu o Governo pelo relançamento da importante
actividade que assegurará o transporte
de uma única vez de grandes volumes
de carga em circulação entre os portos
nacionais.
“Está de parabéns o Governo,
o Presidente da República pela concretização desta importante iniciativa económica, que vai representar um grande
impulso ao desenvolvimento económico e social do país”.
Félix Machado defende, no entanto, que a Sociedade Moçambicana
de Cabotagem (SMC), entidade confiada pelo Governo de Moçambique para

O Presiddente da República, Filipe Nyusi no Porto de Maputo, no dia do relançamento
da cabotagem maritima na vertende transporte de carga, podendo-se observar o navio
“Greta”, da Sociedade Moçambicana de Cabotagem (SMC)

assegurar o desenvolvimento da activedade, “tem pela frente mais um trabalho por fazer, que é nos pôr a conhecer
como operadores de logística como vai
funcionar a actividade e esperamos que
o necessário encontro deve ter lugar
brevemente, para que possamos juntos
operacionalizar esse serviço” – afirmo
Machado.
A reintrodução do serviço de
cabotagem maritima na vertente transporte de carga é um velho sonho dos
moçambicanos, principalmente dos operadores logísticos nacionais que prometem colaborar com todas partes envolvidas na iniciativa para melhor promoção do serviço.
Moçambique tem longa experiência e tradição do transporte maríti-

mo de mercadorias, tendo atingido
uma frota de 21 navios com uma média
de carga anual de cerca de 220 mil toneladas métricas através da então companhia Estatal de Navegação NAVIQUE. A quebra da actividade do sector deveu-se a factores adversos associados a competitividade, formalidades menos atractivas ao investimento,
aspectos que merecerem a devida atenção do actual Governo.
Para o caso específico da estrutura económica de Moçambique, o
transporte marítimo constitui uma alternativa no quadro da cadeia de valor
do agro-negócio e no preenchimento
de um vazio que se regista no fornecimento de bens alimentares por provincias.■ (Chabane Falume)
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ARTIGO DE OPINIÃO
Assinado Por: Graça Machel, Ngozi Okonjo-Iweala, Vera Songwe e Maria Ramos

Tempos de crise sem precedentes representam
oportunidades únicas para acções sem precedents
Foi-nos apresentada a oportunidade de reimaginar e reconceber a nossa sociedade
com o intuito de criar uma sociedade vibrante e equitativa – Graça Machel,
Ngozi Okonjo-Iweala, Vera Songwe e Maria Ramos, em Joahanesburgo (18.06.2020)
A COVID-19 revelou as enormes desigualdades
nas nossas sociedades e colocou em evidência os fardos
que as mulheres carregam em todo o mundo. A alocação de
recursos de resposta deverá ser direcionada para as necessidades imediatas de gestão do vírus, bem como para o futuro, para desmontar em simultâneo as barreiras estruturais
e sistémicas que reforçam a desigualdade e a privação de
direitos. Foi-nos apresentada a oportunidade de reimaginar e reconceber a nossa sociedade com o intuito de
criar uma sociedade vibrante e equitativa. Devemos colocar as mulheres e a liderança das mulheres no centro
da resposta e para lá da mesma.
A COVID-19 causou choques maciços nas economias informais e formais de África. O Banco Mundial estima que a região da África Subsariana sofrerá um declínio
económico significativo e cairá 5,1 % este ano.
As mulheres foram particularmente afectadas por
esta crise económica. Evidências emergentes da OIT sobre
o impacto da COVID-19 sugerem que a vida económica e
produtiva das mulheres será afectada de forma desproporcional. Elas têm menos acesso a protecções sociais e a sua
capacidade de absorver choques económicos é muito baixa.
À medida que se sente o custo económico da crise,
há também um risco aumentado de que as crianças do sexo
feminino sejam forçadas a casar precocemente, e o número
de casamentos de crianças e gravidezes precoces pode aumentar à medida que as meninas se tornam uma fonte rápida de rendimento para as famílias.
Tendo em conta estes choques que se verificam na
sociedade em geral, não é de surpreender que os nossos sistemas alimentares sofram um golpe significativo, resultan-

do na exacerbação perigosa da insegurança alimentar e na
quase duplicação dos níveis actuais de fome generalizada.
A COVID-19 interrompeu as cadeias de fornecimento e arruinou a economia global de alimentos. À medida que as fronteiras fecharam, a produção parou e as restrições à exportação limitaram a oferta, a procura aumentou,
inflacionando os preços e tendo um grande impacto nas
pessoas mais pobres e marginalizadas do mundo, sendo que
África não é exceção.
As mulheres são protagonistas centrais da cadeia alimentar e essenciais para a produção agrícola no continente. 50 % da atividade agrícola no continente é realizada por
mulheres, que produzem entre 60 a 70 % dos alimentos na
África Subsariana.
Estudos revelam que o custo da má nutrição tem
um tremendo impacto no crescimento económico de um
país. A inexistência de uma nutrição adequada é um dos
principais fatores que contribuem para níveis inaceitavelmente altos de mortalidade materna e infantil, bem como
para o atraso no crescimento — e, portanto, para a perda de
capital humano no desenvolvimento económico, social e
político global do continente.
A fragilidade dos sistemas de saúde africanos está
a revelar-se e as mulheres e crianças são as mais vulneráveis à falta de cuidados e serviços especializados adequados que a COVID 19 está a causar, originando um aumento
antecipado da mortalidade infantil e materna.
A violência doméstica aumentou mais de 25 % em
alguns países como consequência dos confinamentos. As
vítimas enfrentam um acesso limitado a serviços de protecção durante os períodos de quarentena.
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UM APELO A UMA AÇÃO OUSADA:
Todas as respostas devem ter em consideração
os impactos de género da COVID e ser informadas através das vozes das mulheres: As mulheres e organizações
de mulheres devem estar no centro da tomada de decisões
em resposta à COVID-19 e na elaboração de políticas e
planos de saúde e socioeconómicos. Um foco intencional
nas vidas e futuros das mulheres e meninas é uma parte essencial da quebra de práticas estruturais que as estão a marginalizar. Precisa de ser implementado um sistema de recolha e desagregação de dados para garantir que o impacto da
crise nas mulheres possibilite a transformação de sistemas
sócio-económicos e de saúde frágeis e desiguais em sistemas totalmente inclusivos e equitativos.
 Os governos e os parceiros de desenvolvimento
deverão implementar políticas económicas do
ponto de vista do género e aumentar a capacidade das mulheres como motores do crescimento
económico: Conceder às mulheres e às empresas
geridas por mulheres acesso direto a crédito, empréstimos, adiamentos e isenções de pagamentos de
impostos e segurança social e aprovisionamento
preferencial. As barreiras estruturais relacionadas
com o acesso ao financiamento, à herança e aos direitos à terra devem ser removidas. Criar e apoiar o
ambiente propício para a infraestrutura de tecnologias de informação e comunicação, para que as mulheres rurais e urbanas possam contribuir para a economia digital e aceder a plataformas online de
forma a facilitar o comércio eletrónico e as trocas
relacionadas com e-saúde/educação/intercâmbios
sociais.
 Invista nas mulheres ao longo das cadeias alimentares locais para melhorar a segurança alimentar: Os recursos de resposta deverão visar as
PMME geridas por mulheres e as associações de
mulheres rurais para aumentar a produtividade na
economia formal e informal e erradicar a fome e a
má nutrição. Aumentar a produção local de alimentos e enfrentar a indignidade de a África importar
os seus alimentos. A segurança alimentar é um investimento fundamental na construção de sociedades saudáveis.
 Reconhecer e implementar direitos iguais no local de trabalho: Oferecer remuneração igual por
trabalho igual.
 Lacunas estreitas na educação baseada em genero: Construir uma infraestrutura de tecnologias de
informação e comunicação para a aprendizagem

online, a fim de diminuir a desigualdade e formar
os professores relativamente ao currículo virtual
para que todas as crianças africanas, especialmente
as meninas, tenham acesso a uma educação de qualidade. Também são necessários esforços para proteger as meninas do casamento infantil e da gravidez precoce e fornecer recursos de rede de segurança para que as famílias mantenham as meninas na
escola.
 Fortalecer os sistemas de saúde, implementar
gradualmente a cobertura universal de saúde
(UHC) e fornecer os Serviços de Saúde Mental
necessários como estratégias-chave para a melhoria
dos sistemas de saúde e do bem-estar dos cidadãos.
 Fortalecer de forma abrangente o sistema de
justiça criminal e aumentar os esforços em redor do suporte e proteção dos sobreviventes: Os
esforços de prevenção/proteção devem ser considerados serviços essenciais e esforços intencionais
dos meios de comunicação para estimular uma mudança fundamental de mentalidade, na qual a violência de género é rejeitada e considerada socialmente inaceitável e intolerável.
A COVID-19 oferece-nos oportunidades sem
precedentes para a regeneração do cenário sócio-económico africano e para o movimento em direção a um
continente próspero, justo, equitativo e sustentável. Não
ousemos desperdiçar esta oportunidade para um renascimento.■
Assinado
Sr.ª Graça Machel
Fundadora, Graça Machel Trust e Foundation for
Community Development
Dr. Ngozi Okonjo-Iweala
Presidente do Conselho, Gavi, the Vaccine Alliance,
Enviado Especial da UA para Mobilizar Apoio Económico
Internacional para a Luta Contra a COVID-19, Ex-Ministro
das Finanças, Nigéria
Dr.ª Vera Songwe
Secretária Executiva, Comissão Económica das Nações
Unidas para África
Sr.ª Maria Ramos
Copresidente do Grupo de Trabalho do Secretário-Geral da
ONU sobre Financiamento Digital dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável e ex-CEO do Absa Group
Limited
Distribuído pela APO Group em nome da Graça Machel
Trust (GMT).■
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PESSOAS & FACTOS
Por: Falume Chabane

20 de Junho de 1960 … Amílcar Sabino
Amílcar Sabino é uma ilustre figura pública da cidade da Beira, urbe onde reside e trabalha desde 1981, período em que após concluir os estudos em Maputo foi indicado para trabalhar na PROMOC – Empresa Produtora de
Materiais de Construção (Regional Centro), com sede na
Beira, tendo ingressado na firma com a categoria de Engº
Técnico Electrotécnico, exercendo a função de Chefe de
Departamento de Manutenção e Assistência Técnica até
1987, quando ascende a posição de Director Geral da empresa, cargo que exerceu durante 17 anos até 2004. Antes,
de 1980 à 1981, quando tinha apenas 20 anos, trabalhou como Projectista Electrotécnico na EPAT – Empresa de Projectos e Assistência Técnica (DNIC–MOPH) em Maputo.
É natural do distrito de Jangamo, província de Maputo, mas grande parte da sua história de vida está relacionada com a cidade da Beira. Quando veio à Beira tinha apenas 21 anos e numa época crítica, em que faltava praticamente tudo, incluindo corrente eléctrica e água canalizada
por causa da intensidade do conflito armado que opunha o
Governo e a Renamo, cujo epicentro foi a província de Sofala. Porque tinha de viajar regularmente em missão de serviço à Nhamatanda onde a PROMAC opera uma importante pedreira da região, o ainda jovem Amílcar Sabino, na
altura, vezes sem conta escapou de emboscadas do inimigo.
Ainda assim não se deixou intimidado e, hoje, inequivocamente, representa uma importante testemunha dos vários
momentos porque a Sofala e a Beira passaram. No meio de
todo sacrifício porque passou, não faltava espaço para convívio e Amílcar Sabino acabou tornando-se uma pessoa socialmente querida da Beira.
Pessoalmente o conheço desde 1998, ano que fundei O Autarca. Coincide que no mesmo ano Amílcar Sabino acabava de ser nomeado Chefe dos Serviços Provinciais
do APIE – Administração do Parque Imobiliário do Estado
(1998 – 2001), função que exercia cumulativamente com a
de Director Geral da PROMAC. Fui ter com ele a procura
de um espaço para funcionar a sede do Jornal. Foi daí que
passei a conhecer a grandeza do seu ser. Ouviu a minha
preocupação e sem pestanejar disse-me que na sua qualidade de Chefe dos Serviços Provinciais do APIE não oferecia
condições para responder ao meu pedido. Mas a parte mais
importante do primeiro contacto foi quando disse: “Aprecio
a sua iniciativa e vou-te ajudar, tendo prometido ceder parte do seu escritório pessoal, na baixa, para acomodar a sede
do Jornal. Uma promessa cumprida no mesmo dia, e daí
passamos a ter contactos frequentes até nos tornarmos amigos que somos até hoje. Quando pode ele vêem à minha ca-

sa passear, o mesmo faço eu e as vezes marcamos encotros
de conversa em cafés e restaurantes.
É uma pessoa humilde e bastante culta. É social e
humanista (Membro da Associação dos Dadores de Sangue
de Sofala, tendo já sido Presidente da Agremiação; do Rotary Clube da Beira, também já presidiui; da ONP e da Associação dos Professores de Física de Sofala). É Desportista (gosta de jogar futebol, já presidiu o Clube Desportivo da
Beira por 15 anos, e já foi Vice-Presidente e Presidente da
Associação Provincial de Atletismo de Sofala durante 12 anos. É Empresário (Proprietário da Empresa de Transportes
Amilcar Sabino – Beira). É Académico (Mestrado em
Ciências de Educação pela Escola Superior Técnica da UPMaputo; Licenciado em Ensino de Física pela UP – Beira;
Leccionou na UP – Beira até a sua Reforma e actualmente
está vinculado ao ISCED). E é activista político – militante
do Partido Frelimo a quatro décadas.
Amílcar Sabino nasceu a 20 de Junho de 1960, em
Jangamo e hoje celebra o seu 60º Aniversário Natalício.
Desejo-lhe um Feliz Dia de seu Aniversário, com votos de
longa vida repleta de muita Felicidade, Amor, Tranquilidade e Tudo de Bom que o Mundo tem para oferecer.
E aproveito esta ocasião para reiterar meus sinceros
agradecimentos ao Amílcar Sabino (Mais velho) por todo
contributo prestado e que continua a dar para a sobrevivência do Jornal O Autarca. Bem Hajas Amílcar Sabino!■
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MIREME revê em baixa preço dos combustíveis
Maputo (O Autarca) – O Governo, através do Ministério dos Recursos Minerais e Energia (MIREME)
decidiu esta semana rever em baixa os
preço dos combustíveis líquidos, os
quais começaram a ser praticados desde ontem, sexta-feira (19JUN20).
Segundo um comunicado do
MIREME recebido na nossa Redacção,
a redução de preços dos combustíveis
continua a ser o resultado da dinâmica
internacional associada a pandemia da
covid-19, tendo sido registados nos
meses de Março e Abril baixa do preço
do barril de petróleo no mercado.
A redução acontece numa altura em que no mercado internacional os
preços voltam a conhecer uma tendên-

Preço Actual
Preço a Vigorar
Variação em Mt

cia de subida contínua em face das medidas de desconfinamento nos mercados Europeu, Asiático e Americano e
os cortes consertados pelos países produtores membros da OPEC.
Segundo a fonte, de acordo
com o estabelecido, o cálculo do preço
do mês de Junho, foi efectuado com
base nas descargas do mês de Maio. Os
preços de barril associados a estas descargas são os dos meses de Fevereiro e
Março.
O preço médio do barril em
Fevereiro foi de 55,48 USD/Bbl e em
Março 33,75 USD/Bbl.
Por outro lado, o MIREME revela que a taxa de câmbio teve um impacto negativo. A Taxa de câmbio as-

Gasolina
[MT/ lt]

Gasóleo
[MT/ lt]

64,22
64,22
0,00

sociada a estes preços foi de 69,00Mt
/Lt, tendo sofrida uma depreciação de
1,25 Mt/USD em relação ao mês de
Maio. Actualmente a taxa de câmbio
está cotada em cerca de 70,16Mt/USD.
A última alteração dos preços
de venda ao público dos combustíveis
ocorreu a 14 de Maio passado, tendo se
verificado uma revisão em baixa dos
preços da gasolina e do gasóleo.
Confira a seguir a tabela de
preços de venda ao público de combustíveis a aplicar nos Postos de Venda e
nos Postos de Abastecimento dos
Combustíveis Líquidos situados nas
circunscrições territoriais das terminais
oceânicas de Matola, Beira, Nacala e
Pemba:

GPL
[MT/ kg]

GNV
[MT/ leq]

60,16
58,96

Petróleo de
Iluminação
[MT/ lt]
48,44
45,24

61,23
58,18

30,35
30,35

(1,20)

(3,20)

(3,05)

0,00

País celebra hoje centenário de Eduardo Mondlane
Maputo (O Autarca) – Se
fosse vivo, Eduardo Mondlane, nascido em Manjacaze, na província de Gaza, a 20 de Junho de 1920, completaria
hoje, sábado (20JUN2020) 100 anos de
idade. Um dos fundadores e primeiro
Presidente da FRELIMO – Frente de
Libertação de Moçambique e considerado o Arquitecto da Unidade Nacional, faleceu em em Dar-es-Salaam, a 3
de Fevereiro de 1969, assassinado por
uma encomenda-bomba.■ (R)

Eduardo Chivambo Mondlane dirigindo-se
aos guerrilheiros da FRELIMO, no período
da Luta Armada de Libertação de
Moçambique

O Presidente da República, Filipe Nyusi
Depôs esta manhã uma Coroa de Flores em
Homenagem a Eduardo Mondlane,
Aquitecto da Unidade Nacional
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