
 
` 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
`  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Ano XIX – Nº 3556 – Quinta-feira, 20 de Setembro de 2018 

 

  

  

João Machatine realça nível de estruturação da AECOPS  
  Beira (O Autarca) – O Minis-
tro das Obras Públicas, Habitação e 
Recursos Hídricos, João Osvaldo Ma-
chatine, destacou ontem, na cidade da 
Beira, o nível de estruturação da AE-
COPS – Associação dos Empreiteiros 
de Construção de Obras Públicas de 
Sofala, depois de assumir que o suces-
so da missão e compromisso de gover-
nação depende em grande medida do 
empenho do sector privado. 
 “Ouvimos com muito agrado a 
apresentação da associação e permi-
tam-nos felicitar a forma como a AE-
COPS está estruturada, a forma como 
define os seus objectivos, as suas me-
tas e acima de tudo o seu sentido de 
Estado e patriótico” – afirmou João 
Machatine  no  seu  primeiro   encontro 

  
João Osvaldo Machatine, Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos (a 
esquerda) e Mário da Cruz de Amaral, Presidente do Conselho de Direcção da AECOPS 

sões do Governo, mais particularmente 
do sector das Obras Públicas, Habita-
ção e Recursos Hídricos”. 
 O governante realçou o espíri-
to proactivo da AECOPS. “É muito 
frequente em encontros do género a 
nossa contraparte apresentar apenas 
lista de problemas como se o  Governo 

com os empreiteiros de Sofala. 
 “Nós como sector sentimo-nos 
bastante confortados em saber que te-
mos parceiros do terreno que pensam, 
projectam e concebem a sua actuação 
duma forma  alinhada  com  as  preten- 

 
 

Frase: 
É preciso sair da ilha para ver a ilha. Não nos 
vemos se não saímos de nós – José Saramango 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 19/09/2018 

Compra Venda Moeda País 

70.56 71.95 EUR UE 

60.3 60.49 USD EUA 

4.16 4.24 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 
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para enfrentar as oportunidades do 
mercado” – sublinhou. 
 Antes, o Presidente da AE-
COPS, Mário da Cruz de Amaral, ha-
via apresentado uma lista com dezasse-
te problemas acompanhada de respecti-
vas propostas de solução. 
 Queixou-se da concorrência 
desleal imposta pela predominância de 
funcionários públicos afectos em U-
GEAS de determinadas instituições 
com empresas de construção civil, 
muitas delas recebem adiantamento em 
cem por cento e por fim acabam por a-
bandonar as obras ou executam com 
má qualidade. 
 Criticou também o que cha-
mou de tamanha exposição de emprei-
teiros em órgãos de informação, tendo 
proposto a criação de comissões de tra-
balho para avaliar a real situação da in-
fracção cometida, tendo em conta o di-
reito fundamental do gozo de presun-
ção de inocência. 
 Também abordou a relevância 
do selo Made in Mozambique, defen-
dendo a sua implementação de acordo 
com a lei em avaliação de concursos 
públicos.■ (Chabane Falume) 
  

 
Pormenor dos empreiteiros da província de Sofala na reunião de ontem na cidade da Beira 

com o Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, João Machatine  

tivesse a “varinha mágica” para resol-
ver todos eles. Mas hoje presenciamos 
uma postura que merece um grande a-
preço e uma grande saudação por parte 
do Governo, o facto de termos recebi-
do uma lista de problemas acompanha-
da de proposta de soluções, propostas 
essas que em sede própria terão que ser 
analisadas  no  sentido  de  ver  como é  
 

que se consegue acolher e operaciona-
lizar”. Por outro lado, desafiou os 
empreiteiros de Sofala a se organiza-
rem melhor e, sobretudo, a removerem 
o sentimento de egoísmo, anotando 
que hoje em dia para se crescer no sec-
tor empresarial depende muito do espi-
rito de união.  
 “Devem  se  organizar  não so-
  

Dividas do Estado: Machatine recomenda as 
empresas a manter documentação em dia 
  Beira (O Autarca) – No en-
contro de ontem na cidade da Beira 
com os empreiteiros da província de 
Sofala, o Ministro das Obras Públicas, 
Habitação e Recursos Hídricos, João 
Osvaldo Machatine, revelou que o pro-
cesso de pagamento das dívidas do  Es- 

tado para com o sector privado está já 
na sua recta final. Foi uma das boas 
novas anunciada pelo governante aos 
empresários do sector. “Seria injusto 
nós como Governo estarmos a dizer 
que queremos estar com o sector priva-
do, queremos alavancar o sector  priva- 

do e na prática nada estar a acontecer. 
Não é correcto. Há um trabalho que o 
Ministério da Economia e Finanças 
vem desencadeando que é o do levan-
tamento das dívidas que o Estado tem 
para com o sector privado. E este tra-
balho já está na sua recta  final.  Levou 

Nossos serviços:  
- Consultoria Ambiental  

- Planeamento Físico 
- Auditoria Ambiental 

- Consultoria em Minas 
- Consultoria em água e saneamento 

JOSÉ ZECA, Msc 
CONSULTOR 

BEIRA 
SOFALA 
  

Rua Comandante Gaivão N°160 PONTA-GEA                                        
Tel: +258 825782820 ,+258 845782820 
Email: zezeca07@gmail.com, zezeca07@yahoo.com.br  
  

Our services:  
- Environmental consulting 

- Physical planning 
- Environmental audit 
- Minning consulting 

- Water and sanity consulting 
  

 

JOSÉ ZECA, Msc 
CONSULTOR 

BEIRA 
SOFALA 
  

Comandante Gaivão Road, N°160 P4NTA-GEA                                        
Tel: +258 825782820 ,+258 845782820 
Email: zezeca07@gmail.com, zezeca07@yahoo.com.br  
  



O Autarca – Jornal Independente, Quinta-feira – 20/09/18, Edição nº 3556 –  Página 03/08 
FONTE: INE – INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA – 10 DE FEVEREIRO DE 2017 

 

o tempo que levou, porque também é 
um trabalho complexo referente a um 
exercício que vai desde 2007 à 2017. 
São muitos processos, mas felizmente 
já está na fase final. Os relatórios já fo-
ram validados ao nível central e neste 
momento o processo está a decorrer ao 
nível das províncias, para logo de se-
guida fazerem-se os devidos pagamen-
tos” – tranquilizou.   

 João Machatine deixou ainda 
claro que os recursos não são abundan-
tes, pelo que os pagamentos serão tam-
bém proporcionais aos recursos exis-
tentes.   

 “Foi feita uma categorização, 
vamos ter um grupo de fornecedores 
de bens e serviços com dívidas inferio-
res a um milhão de meticais que terão 
um tratamento diferenciado dos outros 
fornecedores com dívidas superiores a 
um milhão. É um processo que nos 
próximos dias o próprio Ministério da 
Economia e Finanças irá se pronun-
ciar”. ٔ  

 Entretanto, chamou atenção às 
empresas que poderão estar eleitas para 
receber estes valores, se não tiverem a 
sua situação não regularizada poderão 
ver  o  processo  atrasado.  Segundo  a- 

João Osvaldo Machatine, Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos (a 
esquerda) e Mário da Cruz de Amaral, Presidente do Conselho de Direcção da AECOPS 

 
Mário da Cruz de Amaral, já havia so-
licitado ao Ministro das Obras Públi-
cas, Habitação e Recursos Hídricos, 
sobre a problemática das dívidas do 
Estado para com os empeiteiros e os a-
trasos no desembolso de fundos, a ce-
leridade nos pagamentos das dívidas e 
desembolsos de fundos, como forma 
de evitar prejuízos aos empreiteiros  ou 
encerramento das empresas.■ (Chaba-
ne Falume) 

vançou, será concedido um prazo de 
mais trinta dias para a regularização. 
 “Portanto, vocês estão a ter es-
sa informação em primeira mão e se 
sabem que tem valores a receber do 
Estado e tem a situação documental 
ainda por resolver aproveitem desde 
já” – recomendou. 
 O Presidente da AECOPS – 
Associação dos Empreiteiros de Cons-
trução   de  Obras  Públicas  de  Sofala, 
 

Correspondênci@ Electrónic@ 
 

Por: Bernardino Tomo 

Gás natural coloca Moçambique 
numa “saia justa”  
 

 

 Desde as descobertas do Gás Natural, na Bacia do 
Rovuma (província de Cabo Delgado), Moçambique trans-
formou-se na terra prometida de americanos, italianos, tai-
landeses, chineses, indianos e sul-coreanos. As multinacio- 
nais estão agitadas, continuam a investir toneladas de  dóla- 

res. A revisão da Lei de Petróleos, feita às pressas, acomo-
da fielmente os investidores interessados nos projectos pe-
trolíferos.   

 Deixamos de lado as tentativas do incremento da 
produção agrícola e de busca de iniciativas acessíveis à er-
radicação da nossa fantasmagórica pobreza. Alguns institu-
tos de formação  precipitaram-se  em  introduzir  cursos  de 
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hidrocarbonetos. Os estudantes sortudos (filhinhos de pa-
pai) ganharam bolsas de estudo para fora do país.  
 Estamos emocionados com os investimentos de am
ericanos, italianos (…) alocados no maldito gás natural, 
que vão servir para o pagamento das famosas dívidas ocul-
tas. Estamos emocionados com as promessas do número de 
empregabilidade, nos projectos petrolíferos. 
 A nossa Autoridade Tributária, aparentemente, está 
de olhos abertos, aliás de binóculos, para colectar receitas 
do gás. Refira-se que o Governo moçambicano encaixou, 
mais 320 milhões de dólares de mais-valias da venda de 
participação da ENI à Exxonmobil, mas desconhece-se a a-
plicação deste montante em iniciativas que visam melhorar 
as vias de acesso, construção de hospitais ou escolas. Cu-
riosamente, mesmo com o arranque da exploração do gás 
de Rovuma, não há previsões de quantos moçambicanos 
vão sair da pobreza, por exemplo, durante cinco anos?  
 Ultimamente, Moçambique tem acolhido seminá-
rios e conferências (intermináveis) sobre gás e petróleo, e-
ventos que juntam classe empresarial nacional e delegados 
de vários cantos do mundo. Nota-se uma corrida desenfrea-
da dos investidores, bem como das Pequenas e Médias Em-
presas (PME’s) nacionais que cegamente buscam a sorte de 
oportunidades de negócio, digo cegamente pelo facto de 
muitas empresas nacionais exigirem a valorização do con-
teúdo local sem, no mínimo, estarem devidamente organi-
zadas.   
 Diz-se que sonhar não é proibido e nem anula a 
nossa capacidade de imaginação. Moçambique insiste no 
sonho de transformação económica resultante do gás natu-
ral. Infelizmente, estamos longe de restruturar a nossa eco-
nomia, ou melhor, estamos muito longe de tirar milhões de 
moçambicanos da linha de pobreza com os ganhos da ex-
ploração do gás. Já tivemos experiências frustrantes com 
gás de Pande e Temane (na província de Inhambane), car-
vão de Tete e areias pesadas de Moma (Nampula), mesmo 
assim, não ganhamos juízo. Continuamos muito atrasados 
em termos da nossa abordagem estratégica com vista a en-
contrar a fórmula para obtenção dos ganhos da exploração 
de hidrocarbonetos, em benefício dos moçambicanos. Con-
tinuamos de braços cruzados à espera das acções de respon-
sabilidade social das multinacionais.  
 Recordo-me que em Junho do ano em curso, no 
quadro da presidência aberta, o Presidente da República, 
Filipe Nyusi legitimou as reclamações das populações de 
Inhambane que exigiam os benefícios das receitas dos re-
cursos naturais. Até hoje, ainda é um pesadelo o volume de 
receitas resultante da Sasol, uma multinacional que, quando 
entende, “matreca-nos” (aldraba-nos) com pequenas acções 

 
 

de responsabilidade social.    
 

 A recente aprovação do Plano de Desenvolvimento 
do Projecto de Exploração de Gás Natural, do grupo norte-
americano Anadarko Petroleum, avaliado em mais de 30 
mil milhões de dólares, prevê ainstalação de uma fábrica de 
liquefacção de gás natural em terra, concretamente em A-
fungi (distrito de Palma). Trata-se de um empreendimento 
com capacidade de produção de cerca de 5 milhões de to-
neladas por ano, durante os próximos 25 anos. O referido 
plano, prevê a criação de mais de cinco mil (5000) postos 
de trabalhos directos e, mediante o envolvimento das 
PME’s nacionais. Aparentemente, esta multinacional mos-
tra-se confiante nos resultados esperados, de tal forma 
que, nem os ataques ocorridos em Cabo Delgado foram su-
ficientes para colocar Anadarko em apuros.   

 Os investimentos da Anadarko têm sido motivo de 
animação dos nossos governantes que aguardam pelos re-
sultados dos projectos petrolíferos, tal como acontece quan-
do os chineses alocam milhões de dólares, no nosso país.  
 Tenho muitas dúvidas que os dividendos da explo-
ração do gás da Bacia do Rovuma sejam direcionados para 
o benefício da população. Até ao momento, fala-se de 
maior percentagem para os mercados americanos, europeus 
e asiáticos e, uma pequena fatia do bolo (que nem passa 
dos 30%) será destinada ao mercado nacional (espero que o 
tal gás não seja refinado no estrangeiro para depois entrar 
no nosso país, tal como se verifica com a energia produzida 
na Hidroelétrica de Cahora Bassa – HCB que é dependente 
da terra de Mandela (a mais iluminada do que de Samora). 
 Há dias, fomos bombardeados com informações qu
e davam conta do arranque da construção de plataforma de 
exploração de gás do  Rovuma que está a cargo da constru-
tora sul-coreana Samsung Heavy Industries, cuja extração 
do gás inicia a partir do ano 2022. Lamentavelmente, a 
construção está acontecer fora de Moçambique, aliás, longe 
do  continente africano, tal como aconteceu com os tabulei- 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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que nós queremos?  
 Mesmo com o arranque da exploração, precisamos 
de estar atentos, porque do mesmo jeito que aconteceu com 
o carvão de Tete, a oscilação do preço do futuro petróleo 
do Rovuma, no mercado internacional, um dia pode colocar 
Moçambique numa saia justa. Moçambique deve reflectir 
na diversificação da sua economia, prosseguir, fortemente, 
com os projectos de desenvolvimento agrícola e de trans-
formação social (melhoria das condições de saúde, higiene, 
acesso à água potável e educação) porque o povo moçambi- 

cano não vai viver apenas de gás e petróleo. 
 Caros moçambicanos! Qual é a nossa estratégia mil
itar (em caso de conflito armado resultante do apetite pelo 
gás e petróleo), para garantir a segurança dos recursos pe-
trolíferos existentes no país? Confiamos nos chineses? 
 Os mega-projectos de gás e petróleo só vão propor-
cionar um futuro risonho se estivermos devidamente prepa-
rados, se os ganhos do gás e petróleo beneficiarem de for-
ma justa aos moçambicanos. 
 Cabo Delgado é uma província desafiante, mas en-
corajadora.■  

Município da Beira adquire novos meios para o 
reforço da capacidade de limpeza da cidade 

 Beira (O Autarca) – O Con-
selho Municipal da Beira sob presidên-
cia do autarca Daviz Simango acaba de 
adquirir mais dois camiões porta-con-
tentores com vista a reforçar a sua ca-
pacidade de limpeza e remoção de resí-
duos sólidos na urbe. 
 Os dois meios apresentados há 
dias nas instalações das oficinas gerais 
do Munícipio, no bairro da Munhava, 
custaram aos cofres da edilidade cerca 
de 16 milhões de meticais.    

 “Trata-se de valor resultante 
da contribuição dos munícipes através 
de pagamento de impostos autárquicos 
que a edilidade reverteu a favor dos 
próprios beirenses, adquirindo estes 
meios para manter a cidade limpa e 
saudável” – frisou Daviz Simango, 
Presidente do Conselho Municipal da 
Beira.      

 A limpeza da cidade figura no 
topo das prioridades da governação de 
Daviz Simango.   

 Na recente visita ao distrito da 
Beira, que incluiu a sua zona urbana, o 
Governador da província de Sofala, 
Alberto Mondlane, enalteceu o facto 
de a urbe ter deixado de registar casos 
de cólera e outras doenças relacionadas  

  
me colonial português, a actual gover-
nação autárquica liderada por Daviz 
Simango conseguiu consolidar a intro-
dução do processo de recolha de lixo 
com recurso a camiões porta-contento-
res em todos os bairros da urbe.■ (R) 
 

com a higiene, reconhecendo o traba-
lho desenvolvido nesse sentido pelas 
autoridades locais. 
 Pela primeira vez na história 
da cidade da Beira, contada desde que 
o país se tornou independente  do  regi-  

Assembleia Municipal revê orçamento da edilidade 

 Beira (O Autarca) – A As-
sembleia Municipal da Beira (AMB) 
está reunida desde esta manhã na sua 
IV Sessão Ordinária do ano 2018, com 
dois pontos de agenda, nomeadamente  
apreciação e debate do informe do Pre-
sidencio da autarquia, Daviz Simango, 
sobre o estado geral do Município; e 
debate e apreciação da proposta da edi-
lidade da segunda revisão do orça-
mento municipal referente ao exercício 

económico 2018. Até ao fecho da pre-
sente edição o órgão continuava reuni-
do. No entanto, O Autarca apurou que 
a proposta da segunda revisão do orça-
mento municipal decorre da necessida-
de para satisfazer os interesses dinâmi-
cos dos munícipes. 
 Esta pode ser a última sessão 
da Assembleia Municipal da Beira an-
tes da realização das eleições autárqui-
cas marcadas para 10 de Outubro.■ (R) 

O seu Diário Electrónico Editado na Beira 
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Cidade da Beira terá Praça Digital com internet grátis 
 dim Josina Machel na Ilha de Moçam-

bique, no dia 17 de Setembro do cor-
rente ano, que coincidiu com a  come-
moração dos 200 Anos da Ilha de Mo-
çambique, numa efeméride que  contou 

com a presença do Chefe do Estado Fi-
lipe Jacinto Nyusi. Subsequentemente 
proceder-se-á a inauguração das res-
tantes praças, incluindo a 3 de Feverei-
ro na cidade da Beira.■ (Redacção)  
 

Movitel e BCI lançam E-Mola 
 Maputo (O Autarca) – A  MOVITEL SA em parceria com o BCI (Ban-
co Comercial e de Investimento) lançam amanhã, sexta-feira (21), em Maputo, o 
serviço de interoperabilidade M-Mola. 
 Segundo apurou O Autarca, o M-Mola traz consigo a missão e visão de 
levar os serviços financeiros às zonas rurais e trazer as populações menos favore-
cidas ao sistema financeiro convencional, contribuindo assim para a promoção da 
inclusão financeira pela oferta de serviços de e-Mola, que permite Tranferência de 
Dinheiro da carteira Móvel para as contas bancárias do BCI.■ (Redacção) 
 

 

 Maputo (O Autarca) – A ci-
dade da Beira terá uma Praça Digital 
onde os munícipes e visitantes poderão 
beneficiar de Internet da Banda Larga 
(Wi-Fi) de uso gratiuito, a ser disponi-
bilizada pela Movoitel SA. 
 O Autarca apurou que a praça 
eleita para beneficiar da iniciativa da 
Movitel SA é a 3 de Fevereiro, na Pon-
ta-Gêa, recentemente remodelada. 
 Trata-se de um projecto de res-
ponsabilidade social da Movitel SA em 
parceria com o Instituto Nacional de 
Comunicações de Moçambique 
(INCM). As duas entidades rubricaram 
um acordo para implementação do pro-
jecto de praças digitais em mais cinco  
municípios do país, nomeadamente 
Quelimane, Gurué, Nampula, Pemba e 
Mueda. 
 No Município de Quelimane 
foi eleita a Praça do Jardim dos Namo-
rados e Jardim da Piscina Minicipal; 
Municipio de Nampula: Praça do Jar-
dim Parque e Praça Central na Avenida 
Eduardo Mondlane; Municipio de 
Pemba: Praça da Praia do Wimbe; Mu-
nicipio de Gurué: Praça da Rotunda 
Municipal; Municipio da Ilha de Mo-
çambique – Praça do Jardim Josina 
Machel, Praça do Jardim dos Coman-
dantes – Museu e Praça da Escola Se-
cundária da Ilha de Moçambique. 
 Uma nota recebida na nossa 
Redacção refere que o projecto tem o 
suporte financeiro do Fundo do Servi-
ço de Acesso Universal (FSAU), onde 
a MOVITEL co-participa com material 
técnico a ser usado. 
 “Este acto, enquadra-se nas ac-
tividades de responsabilidade social 
que temos desenvolvido um pouco por 
todo país e acreditamos que com os 
parceiros certos teremos mais gente a 
usar a internet e, assim, obtendo mais 
conhecimento do mundo” – Explicou 
Hélder Cassimo, director de comunica-
ção da empresa MOVITEL.    

 Segundo a fonte, o projecto 
encontra-se na fase de entrega e esta 
deverá acontecer de forma gradual de 
modo a permitir que as populações 
possam fazer usufruto desde beneficio.   

 Refira-se que a primeira Praça 
Digital foi inaugurada na praça  do Jar- 



  

2022 
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 Ora, a reacção óbvia de indignação do 
alvo desse preconceito, de amiúde é mal in-
terpretada remetendo ‘à vítima’ o ónus da 
culpa desse complexo colonial. O texto de 
Fialho de Almeida com ilustração do século 
XIX, de Roque Gameiro, é elucidativo desse 
imaginário colectivo sobrevivente no século 
XXI ditando as regras do jogo na sociedade 
e no relacionamento político com as antigas 
colónias. A vantagem da actualidade, em 
2015, é a consciência colectiva que se tem 
dessa herança cultural pesada, e porventu-
ra em vias de desconstrução. (…) Aliás, é 
nesse âmbito que são abordadas neste estudo 
as disparidades sociais.  
    Outros ‘Racismos’ e Preconceitos 
em Portugal: Noutro contexto, os galegos 
no mesmo século XIX, e muito antes os ‘ro-
manis’ (vulgo ciganos) e sobretudo os ju-
deus, no século XVI, tinham sido alvo e víti-
mas de preconceito que terminou em tragé-
dia. 
    O rei D. Manuel I (1469-1521) refu-
giado em Évora, devido à peste, foi obrigado 
a intervir para controlar os distúrbios de pro-
porções alarmantes, referente aos trágicos e- 

ventos de 19 de Abril de 1506, numa Lisboa 
assolada pela fome e peste recentes, e a de a-
nos anteriores. A população agitada por bea-
tas e frades culparia a comunidade judaica 
por seus males. Isso, a pretexto de um episó-
dio considerado blasfemo durante as preces 
públicas, na Igreja de São Domingos, no 
Rossio, em que alguém teria ridicularizado o 
pretenso milagre onde «a custodia do lado do 
Senhor apparecera illuminada; mas que um 
herege ousou rir, dizendo que um pau secco 
não podia fazer milagres…» (Oliveira Martins 
1882, 15) [Excerto da Tese de 2015, MK©]  
    A questão a equacionar será saber – 
SE, os judeus que são europeus na fisiono-
mia, dentro do estereótipo caucasiano, pode-
riam ser alvo de perseguições – qual seria a 
atitude quotidiana na sociedade portuguesa, 
em relação aos escravos afros considerados 
metade-humanos? [«Há decerto, e abundam 
os documentos que nos mostram no negro 
um tipo antropològicamente inferior, não ra-
ro próximo do antropóide, e bem pouco dig-
no do nome de homem.» (Oliveira Martins 
1880/1953, 262)]  

DIALOGANDO: Mphumo Kraveirinya© 
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