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Amiga da natureza desconforta-se com o abate 
indiscriminado de árvores históricas da cidade 
 

...E surge que que o Banco de Moçambique e a construtora portuguesa Soares da 
Costa estão envolvidos nessa “chacina”, o que torna as instituições muito vergonhosas 
 

“Ao menos que anunciassem o abate, como fazem com carros e outros bens, eu teria 
mobilizado máquinas para escavar, salvar e ficar com a árvore. São espécies raras e, 
pela antiguidade, tem valor histórico. A pessoa que plantou, há cerca de meio século, 
naquele lugar nobre da cidade da Beira, é tão consciente quanto nós que nos 
orgulhamos de pertencer uma geração moderna, desenvolvida e amiga da natureza”   
 

recentes do Banco de  Moçambique  na 

 
Beira (O Autarca) – As  obras cidade da Beira, executadas pela  cons- 

 

trutora portuguesa Soares da Costa  re-  

  

 

 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 21/05/2021 
Compra Venda Moeda País 

72.13 73.57 EUR UE 

59.12 60.3 USD EUA 

4.25 4.34 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

  
Frase: 

A pessoa que plantou aquela árvore (que cortaram), há cerca de meio século, 
naquele lugar nobre da cidade é tão consciente quanto nós que nos orgulhamos 
de pertencer uma geração moderna, desenvolvida e amiga da natureza!■ 
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uma das principais praças da urbe, a do 
Metical, com argumento para dar mais 
beleza. O lugar, de facto, até tornou-se 
um dos mais visíveis e atractivos da 
Beira. A praça dividida pelos três sen-
tidos da nova sede do Banco de Mo-
çambique na capital provincial de So-
fala envolve uma área verde e repre-
senta uma lenda da Beira deixada pela 
geração que construiu e desenveu a ci-
dade, tendo adquirido a importância 
que tem hoje. Sobre a estrutura de be-
tão que foi posta no local, uma amiga 
do jornal amante da natureza não se re-
fere, mas lamenta o abate de pelo me-
nos duas imponentes e emblemáticas 
árvores que existiam na área, e consi-
dera terem sido principais da cidade, 
razão para terem sido plantadas justa-
mente naquele lugar nobre da Beira. 

Ela que não quiz dar a cara, 
por razões pessoais e profissionais, 
questiona o paradeiro das entidades de-
fensoras do ambiente, afirmando que o 
mais grave é o facto de o abate ter o-
corrido num cenário em que a Beira re-
clama o plantio de árvores tanto para a 
captura do dioxido de carbono, para 
proporcionar sombra e dar vida e ale-
gria à cidade. 

Considera mais grave ainda o 
facto de aquela acção destruitiva do 
ambiente da Beira ter sido protagoni-
zada por duas entidades de renomado 
prestígio nas respectivas áreas de inter-
venção: o Banco de Moçambique e a 
construtora Soares da Costa. Não tem 
dúvidas que essas duas entidades en-
volvidas na acção que considera crítica 
envolvem no seu organigrama sectores 
responsáveis por lidar com matérias 
ambientais. 

“Ao menos que anunciassem o 
abate, eu teria mobilizado máquinas 
para escavar e ficar com  as  árvores,  a 
 
 

A primeira imagem mostra o mais recente abate de uma gigantesca palmeira que encantava 
alegria a partir de um triângulo junto a nova sede do Banco de Moçambique na cidade da 

Beira. A segunda mostra a antiga sede do BM e o triângulo a sua frente já sem a imponente 
palmeira que sobreviveu épocas e eventos adversos que marcaram a vida da cidade   

do o processo que envolva o abate de 
árvores daquela envergadura, que con-
templam a rica história secular da Bei-
ra, independentemente de ser por algu-
ma razão expressamente justificável, 
deve ser precedido de uma consulta pú-
blica para a preservação dos valores da 
urbe e dos escassos recursos de lem-
brança que ainda existem. Uma suges-
tão válida não só para a Beira, mas pa-
ra todos cantos do país, sobretudo nas 
cidades.■ (Érica Chabane)  
 

semelhança do que já fiz em situações 
similares anteriores. São espécies raras 
e de valor. A pessoa que plantou, há 
cerca de meio século, naquele lugar 
nobre da cidade é tão consciente quan-
to nós que nos orgulhamos de perten-
cer uma geração moderna, desenvolvi-
da e amiga da natureza” – afirmou a 
nossa fonte. E, defende que se faça o 
mapeamento de árvores com valor em-
blemático para o seu melhor conheci-
mento e protecção e que, doravante, to- 

Carige interage com a UCM sobre 
gestão do parque verde da Beira 

Beira (O Autarca) – O Presidente do Conselho Municipal da Beira, Al-
bano Carige reuniu-se nesta sexta-feira num encontro técnico com gestores da U-
niversidade Católica de Moçambique (UCM), com sede nesta cidade, para debater 
aspectos inerentes a gestão e sustentabilidade do parque das infraestruturas ver-
des e outra infraestruturas de relevo na urbe. Pretende-se que o parque verde da 
Beira represente o principal cartão de visita da urbe, e o Conselho Municipal da 
Beira pretende que os sectores principais sectores locais participem directa ou in-
directamente na implementação da iniciativa, com foco para assegurar que toda 
comunidade beirense usufrua dos benefícios do empreendimento.■ (Redacção) 
 Nossos serviços:  

- Consultoria Ambiental  
- Planeamento Físico 

- Auditoria Ambiental 
- Consultoria em Minas 

- Consultoria em água e saneamento 
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país auto sustentável na produção e consumo de arroz 
 

Ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Celso Correia anuncia que cultura 
do arroz na campanha 2020/ 2021 vai assinalar um crescimento de 15 por cento 

 
 

 Chongoene (O Autarca) – Ao 
anunciar que a cultura do arroz na 
campanha 2020/ 2021 vai assinalar um 
crescimento de 15 por cento como re-
sultado dos investimentos realizados 
pelo SUSTENTA nacional, o Ministro 
da Agricultura e Desenvolvimento Ru-
ral, Celso Correia declarou nesta quin-
ta-feira (20maio2021), em Chongoene, 
província de Gaza, que “os números da 
produção registados na primeira cam-
panha do programa abrem as portas pa-
ra caminharmos para um país auto sus-
tentável no que diz respeito a produção 
e ao consumo de arroz”. 
 Celso Correia testemunhou on-
tem o início formal da ceifa do cereal 
nos campos do distrito de Chongoene, 
na província de Gaza, tendo lembrado 
que hoje o consumo do arroz em Mo-
çambique vai crescendo em cerca 8,5 
por cento, sendo que grande parte do 
cereal é importado, importações que 
custam acima de 200 milhões de dóla-
res ano, e que, infelizmente, existe o 
registo de ser uma das culturas que é u-
tilizada para evasão de divisas do país 
com sobrevalorização do preço, e tem 
representado uma cultura que tem cria-
do alguma dependência a nível nacio-
nal nas contas públicas. 

Revelou que o arroz também 
alberga na sua cadeia de valor mais de 
100 mil produtores, em Gaza e nas 
provincias centrais da Zambézia e So-
fala onde ocorre grande parte da pro-
dução. 

Referiu que em Gaza, por e-
xemplo, com os resultados registados 
de produtividade e garantia de merca-
do, foram gerados e assegurados7.500 
postos de trabalho. É trabalho em  regi- 
 
 

 

marmos a produção desta cultura ao ní-
vel nacional, na Zambézia, em Sofala e 
também na província de Maputo em 
Matutuíne, e queremos já na próxima 
campanha, que está em preparação, le-
var esta experiência para todo o país” – 
assinalou. 

Para justificar a aposta gover-
namental, o ministro destacou que o 
arroz passou a ser de certa forma a se-
gunda cultura mais importante  de  Mo- 

 

me de auto emprego mas que permitiu 
que cada família saísse de um rendi-
mento de cerca de 16 mil meticais para 
cerca de 80 mil meticais ano. São famí-
lias que já têm rendimento e condição 
para saírem da pobreza e pretende-se 
que esta realidade se multiplique e que 
continue a transformar vidas. 

“Temos a certeza que esta base 
que foi construída aqui na província de 
Gaza  será a força motriz para transfor- 
 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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15 por cento a nível nacional”. 
O SUSTENTA é um programa 

nacional de integração da agricultura 
familiar em cadeias de valor produti-
vas, que tem o objectivo de melhorar a 
qualidade de vida dos agregados fami-
liares rurais através da promoção de a-
gricultura sustentável (social, económi-
ca e ambiental). As acções do progra-
ma estão em conformidade com as 5 
grandes prioridades de orientação do 
Ministério de Agricultura e Desenvol-
vimento Rural: (i)- Segurança Alimen-
tar; (ii)- Rendimento Familiar; (iii)- 
Emprego; (iv)- Inclusão Social; e (v)- 
Produção e Produtividade.   

A intervenção do SUSTENTA 
compreende os 7 componentes estrutu-
rais de apoio à agricultura familiar: (i)- 
Transferências de Tecnologias; (ii)- Fi-
nanciamento; (iii)- Mercados; (iv)- Pla-
neamento e Ordenamento Produtivo; 
(v)- Infra-estruturação; (vi)- Salvaguar-
das Ambientais e Sociais; e (vii)- Sub-
sídio ao Produtor. 

 

O SUSTENTA tem linhas de 
crédito e subsídio específicos para cada 
actor e de acordo com as cadeias de va-
lor.■ (Redacção) 
 

 
Início formal, ontem, da ceifa do arroz no distrito de Chongoene, na província de Gaza 

 – 10 DE FEVEREIRO DE 2017 
çambique, depois do milho. 

“Fizemos o investimento no a-
lisamento de terras, asseguramos assis-
tência integral da produção, facilita-
mos o acesso a semente de qualidade 
aos produtores, facilitamos o acesso a 
insumos e agroquímicos para melhorar 
a produção, reabilitamos infraestrutu-
ras através de um investimento que não 
foi profundo mas suficiente para per-
mitir a melhoria de funcionamento dos 
regadios com a limpeza de alguns ca-
nais e a requalificação de algumas es-
tradas”.  

Celso Correia assinalou que 
“volvidos 6 meses é com satisfação 
que voltamos para registar que nestes 
campos,  que  são  os novos campos do 
 

SUSTENTA, a produtividade média 
está em cerca de 6 toneladas por hecta-
re, contra a média nacional de 1 tonela-
da por hectare. Na província de Gaza 
ainda houve um aumento da área de 
cultivo em cerca de 5 mil hectares, fac-
tores que sustentaram o crescimento 
quase que duplicado da produção. 

“Estando já numa fase avança-
da da colheita do arroz, temos mais um 
mês de colheita a nível nacional, até 
junho, podemos com grau de certeza, e 
tendo em conta os levantamentos que 
estão a ser feitos a nível nacional atra-
vés do Inquérito Agrário mas também 
com dados estatísticos, anunciar que a 
cultura do arroz na campanha 2020/ 
2021 vai assinalar  um  crescimento  de  

 

Idai: Lançamento da linha de crédito representa 
marco importante para recuperação do sector privado 
DE FEVEREIRO DE 2017 Beira (O Autarca) – O direc-
tor executivo do Gabinete e Reconstru-
ção Pós-Ciclone Idai (GREPOC), Luís 
Paulo Mandlate disse ontem na Beira 
que o lançamento da linha de crédito 
ao sector privado representa um marco 
importante para a recuperação do teci-
do empresarial.  

Dentre os danos causados pelo 
idai destaca-se o sector produtivo, com 
perdas significativas que ascenderam a 
cerca de 500 milhões de dólares ameri-
canos, fragilizando a capacidade pro-
dutiva do tecido empresarial.  

O Banco Mundial abraçou o 
desafio de apoiar a recuperação  do  te- 

cido empresarial afectado, através de 
disponibilização de um financiamento 
em linha de crédito de 15 milhões de 
dólares, assim como uma subvenção e-
quivalente de 5 milhões de dólares.  

“Os recursos de que dispomos 
nesta fase não cobrem a necessidade 
global de recuperação de todo o empre-
sariado afectado, chamando a neces-
sidade de reconhecimento solidário dos 
empresários daqueles que se encontram 
em situação de maior necessidade e ou 
vulnerabilidade incluindo as mulheres” 
– sublinhou Luís Paulo Mandlate, ten-
do acrescentado que “este exercício 
nos   permita  uma  recuperação  abran- 

 

 
Empresários beirenses testemunharam 

ontem o lançamento da linha de crédito ao 
sector privado para recuperação pós-idai 

 

 

gente e sustentável do sector privado 
nas sete províncias afectas pelos ciclo-
nes idai e Kenneth. 
 A linha de crédito será opera-
cionalizada pelo FARE e Absa Bank.■ 

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

Somos Vulneráveis e muito Mais que uma Semana - 
Antecipemo-nos! 

 

Por onde o Homem circula, a máquina o acompan-
ha,... 

Justamente nos meios mais populosos, ou em pre-
sença de peões próximos, ficamos todos vulneráveis! 

A campanha guia-nos para o lema " LOVE 30 " que 
deveria ser considerada, não por uma semana, mas 24/7 e 
para que a nossa vida seja,... aquilo que merecemos. 
 Obrigado pela vossa participação, facilitando aos 
profissionais, multiplicarem da atitude, a boas práticas. 

 

 
 

O movimento rodoviário, representa muito mais pa-
ra a Vida, do que aquilo que a maioria dos profissionais de 
qualquer actividade, lhe atribui importância,.. 
 Pela Saúde, Educação, Ensino, Adequação Profis-
sional aos meios e constantes mudanças, Economia e respei-
to compartilhado com o próximo, atendendo aos poderes da 
mãe Natureza, tudo passa pela relação Homem - máquina, 
mas implica o compromisso de agirmos por disciplinas e 
procedimentos adequados ao melhor uso e conservação.    
 Os dias entre 17 e 23 de maio de 2021 foram eleitos 
pelas Nações Unidas, para celebrarmos a semana por uma 
melhor Segurança Rodoviária. 
 No entanto, aqui deixamos o apelo de que pouco 
custa consciencializarmos e ficarmos sensíveis aos brutais 
impactos que transferimos dia a dia aos nossos petizes, e is-
so não deve ser encarado, como a semana de reflexão ape-
nas, mas sim de modo profissional, admitirmos erros cons- 
tantes a evitarmos todos os dias a toda a hora,... 

Comecemos por exemplo, por reduzirmos a dis-
tracção antes e durante o uso do volante. 
 

SOFALA CELEBRA DIA MUNDIAL DA DIVERSIDADE 
CULTURAL PARA O DIÁLOGO E O DESENVOLVIMENTO 

Beira (O Autarca) – A Casa Provincial de Cultura de Sofala, na cidade da Beira, acolhe esta sexta-feira uma série 
de actividades inerentes a celebração do Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento, que se 
comemora anualmente a 21 de maio.  

Exposição de artesanato, arte plástica, gastronomia, desfile de moda, dança, humor, teatro, poesia preenchem o rol 
das actividades comemorativas, sob a egide da direcção provincial da cultura e turismo. 

Proclamado através da Resolução 57/249 adotada na Assembleia Geral das Nações Unidas de 20 de fevereiro de 
2003, o Dia Mundial da Diversidade Cultural para Diálogo e Desenvolvimento é alicerçado nos princípios da Declaração U-
niversal dos Direitos do Homem. A data procura afirmar valores como o respeito pela diferença entre culturas, a tolerância, a 
solidariedade entre os povos, a coesão social, o diálogo e a cooperação no sentido da paz e de uma existência mais plena e 
harmoniosa.■ (Redacção) 
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