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EDITORIAL 
 

FADM devem ser exemplo de moçambicanidade 
  Beira (O Autarca) – Celebra-se esta sexta-feira o 
25 de Setembro – Dia das Forças Armadas de Defesa de 
Moçambique (FADM), que coincide com a comemoração 
do 56º aniversário do início da luta armada de libertação 
nacional que culmionou com a proclamação da indepen-
dência naciobal a 25 de Junho de 1975.   
 As FADM representam o espelho da moçambicani-
dade, que reflecte o modo de ser e estar dos moçambicanos. 
A paz, solidariedade, o amor e respeito a vida são alguns 
valores nobres que caracterizam a moçambicanidade. Logo, 
as Forças Armadas de Defesa de Moçambique são desafia-
das a serem exemplo da moçambicanidade, desafiadas  abs- 
 
 

terem-se de todas as formas de práticas que contrariam os 
valores que caracterizam a moçambicanidade.  
 Não é aceitável que as Forças Armadas de Defesa 
de Moçambique sejam associadas a casos de violação de 
direitos humanos, a semelhança do que tanto se refere rela-
tivamente ao seu protagonismo na missão de Cabo Delga-
do. É urgente que no seio das Forças Armadas de Defesa de 
Moçambique sejam apagadas e descontinuadas práticas que 
desabonam a sua identidadae e colocam em causa toda i-
dentidade moçambicanas.  
 Exige-se uma conduta adequada ãs Forças Arma-
das de Defesa de Moçambique, que realmente  representem   
    o exemplo da moçambicanidade.■ (R) 

  

 

 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 21/09/2020 
Compra Venda Moeda País 

84.28 85.97 EUR UE 

71.23 72.66 USD EUA 

4.34 4.43 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

  
Frase: A luta não termina quando sentir cansaço, mas sim 

quando atingir o sucesso tão merecido.■ 
 



O Autarca – Jornal Independente, Segunda-feira – 21/09/20, Edição nº 4011 – Página 02/08 

O Projecto de GNL de Moçambique pode ser 
transformador para Moçambique - se os 
ambientalistas ocidentais não interferirem – 1/3 
 

estão a sofrer com isto e centenas de 
milhões mais sofrerão se não mudar-
mos de direcção. 
 Acho inacreditável que, numa 
época em que grande parte do mundo 
está a falar sobre a necessidade de res-
peitar as perspectivas negras, estes gru-
pos ambientalistas pareçam não ter 
quaisquer problemas em rejeitar as vo-
zes africanas. 
 Como eu disse no passado, 
concordo que as mudanças climáticas 
devem ser levadas a sério, e eu entendo 
os riscos que isso representa para Áfri-
ca. A questão é: por que é que as orga-
nizações não africanas estão a tentar 
ditar como os países africanos lidam 
com esses riscos? A mensagem, neste 
caso, parece ser que "eles sabem o que 
é melhor". Essa ideia é insultuosa e in-
terferir nos esforços de um país africa-
no para construir a sua economia – 
simplesmente porque os combustíveis 
fósseis estão envolvidos - é completa-
mente inaceitável.■ (Por NJ Ayuk, 
Presidente Executivo, Câmara Afri-
cana de Energia) 

 Quando a Anadarko Petroleum 
Corp. confirmou no ano passado que i-
ria construir uma fábrica de gás natural 
liquefeito (GNL) de $20 mil milhões 
em Moçambique, a notícia fez man-
chetes de jornais. A primeira planta de 
GNL onshore em Moçambique iria 
criar dezenas de milhares de empregos 
- e contribuir para um crescimento eco-
nómico sustentável de longo prazo 
com impacto em milhões de pessoas.
 Dois projectos adicionais de 
GNL foram anunciados desde então: o 
Projecto Coral FLNG de US $4,7 mil 
milhões, da ENI e da ExxonMobil, e o 
Projeto Rovuma LNG de US $30 mil 
milhões, da ExxonMobil, da ENI e da 
China National Petroleum Corporation. 
Embora estes dois tenham sido adiados 
pela pandemia covid-19, o projecto o-
riginal Mozambique LNG tem vindo a 
avançar. 
 A petrolífera francesa Total 
adquiriu o projecto e finalizou o finan-
ciamento em Julho, mesmo em face 
aos recentes ataques terroristas na pro-
víncia de Cabo Delgado, no norte de 
Moçambique, onde a central de GNL 
da Total será construída. 
 É por isso que é tão desanima-
dor saber que um grupo ambientalista 
com sede no Reino Unido está a pro-
mover acções que podem prejudicar o 
desenvolvimento do projecto dentro 
dos prazos previstos, tudo em nome da 
prevenção contra as mudanças climáti-
cas. A organização Friends of the Earth 
anunciou que vai  iniciar  um  processo 

legal contra a decisão do Reino Unido 
de fornecer mil milhões de dólares em 
financiamento para o projeto Mozam-
bique LNG. 
 Não importa a importância do 
projecto para o comum dos africanos. 
Não importa o seu potencial para o 
crescimento e diversificação da econo-
mia. Não importa que projectos como 
este sejam exactamente o que Moçam-
bique precisa para fazer face à sua po-
breza energética, ou que o governo de 
Moçambique tenha investido tempo e 
recursos consideráveis para tornar este 
projecto de GNL possível. 
 Esta não é a primeira vez que 
activistas radicas não muito bem infor-
mados tentam interferir na indústria e-
nergética africana de formas que não 
contribuem para ajudar os africanos 
mais pobres, mas servem os seus pró-
prios interesses. organizações interna-
cionais, incluindo o Banco Mundial, e 
investidores privados, sob pressão de 
grupos ambientais, têm diminuído o a-
poio à produção de combustíveis fós-
seis em África. Muitas  pessoas  pobres  

 BM completa representação em todas províncias 
 Beira (O Autarca) – Com a abertura esta segunda-feira (21SET2020) da 
Filial de Chimoio, capital da província central de Manica, o Banco de Moçambi-
que (BM) já completou a sua representação em todas as capitais provinciais do 
país. A iniciativa do Banco de Moçambique complementa o esforço da banca na-
cional de extensão da sua rede em todo o território nacional, cujo desafio actual é 
garantir representação em todos os distritos do país, o que está a ser conseguido 
impulsionado pela iniciativa presidencial “um distrito um banco”. A inauguração 
oficial da filial do BM em Chimoio sera dirigida pelo PR, a 09 de Outubro.■ (R) 
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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 

Distraídos ao Volante, Colocando em Risco,... os 
Nossos Petizes! 

 

rem acomodados, viajarem todos, seguros e em conforto, 
bem sentados no carro, e ter a certeza de que é ou não a a-
plicação mais adequada aos pequenos (as)? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPLICAÇÃO  
 Sem dúvida de que é uma das obrigações no con-
junto dos procedimentos preventivos, na responsabilidade 
directa requerida aos actos de um condutor capaz; 
 Cada cadeirinha para criança, possui uma etiqueta 
de segurança laranja. Nela encontrará a categoria de altura 
e ou peso para a qual o assento é seguro e adequado. 
  Se isso corresponder à altura ou peso da criança, 
pode usar essa cadeirinha com segurança e conforto. Caso 
contrário, terá que mudar para outra menor ou maior. 
  Jovens com altura a partir de 1m35, podem fazer 
uso do assento e cinto  de  segurança  normais,  disponíveis 
 
 
 
 
 
 

 Muito antes do covid-19,... e pior com essa pande-
mia que vai agravando outras pandemias silenciosas, deixa-
das distraídas em nossas mentes, continuamos convencidos 
de bem guiar volantes, porque fomos licenciados para con-
duzir,... 
 Que sensibilidades, os profissionais Condutores, 
Inspectores, Técnicos de Segurança e Gestores, demons-
tram na prática, para o preventivo e segurança,... aplicá-
veis ao transporte de crianças? 
 Estamos preocupados com o ensino para as nossas 
crianças, claro, compreensivo e óbvio,... 
 Mas Estejamos mais atentos aos nossos compro-
missos também,... 
 Em nota positiva,... 
 Coisa que infelizmente, roda muito Distraída, ape-
sar de conhecido, há km de manifestos por relaxe, estamos 
a multiplicar constantes cedências a favor do risco, des-
vios exactamente críticos por tolerados pelos colaboradores 
de Empresas, Instituições e Organizações, sejam estrangei-
ras ou nacionais,... 
 Nítido relaxe face aos procedimentos preventivos 
aplicáveis e falta de compromissos para com a cultura da 
segurança,  principalmente no ambiente Profissional, afinal 
o pressuposto controlado, porém, constatamos que na ver-
dade têm sido desprezados actos preventivos que deveriam 
estar alinhados sob controlo pelos técnicos de segurança e 
operadores, mas,... apesar dos check-list diários, comprova-
do estarem a ser mal interpretados, por mal preenchidos,... 
vamos contribuindo consciência distraída  facilita o desafio 
ao perigo! 
 Depois de acontecer o Acidente,... ou quase,... Vai 
pedir explicações e desculpas,... ao seu filho? 
 Como deve o Condutor verificar e conferir se a 
cadeirinha de acesso aos Petizes,  assegurando-se  de  esta- 

O seu Diário Electrónico  Editado na Beira 

ERRADO: Olhando as costas do assento 
e respeitar os pontos de fixação Isofix 

O correcto deve atender:  Observar a 
categoria de altura e ou peso, permitidos e 

mencionados na etiqueta de segurança 
laranja. Processo e procedimento, 

obrigatório para as cadeirinhas aprovadas 
por normas de segurança internacionais 

Erro :  Verificando se a idade do menor, 
corresponde ao que está indicado na 

etiqueta de segurança laranja 
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 no veículo. 
 Mandam as boas práticas, conferir antes, se o con-
junto assento e cinto se, se apresentam em bom estado e 
funcional, em satisfação por conformidade com a disciplina 
preventiva ao risco em mobilidade. 
 A cultura pela segurança, mede-se exactamente pe-
la qualidade dos actos preventivos praticados nos nossos 
desempenhos comuns, incluindo os não directamente rela-
cionados com as actividades nas empresas e ou em organi-
zações! 
 Evite continuar a desculpar-se de que estas atitu-
des, não são do foro das actividades profissionais! 
 

 Evidências que demonstram, estarmos perante 
uma ainda reduzida sensibilidade para a prática alinha-
da com cultura de segurança, por fracos e distraídos apli-
cativos,... a partir do ambiente profissional! 
 Da formação ao desenvolvimento e por inovação, 
importa elegermos um compromisso,... distinguir o atento 
pela educação aos jovens, temos a obrigação de lhes prestar 
bons exemplos,... Eles são nossos seguidores, multiplicado-
res de Km de vidas, facilitando métodos as Organizações, 
Profissionais, Famílias, Comunidades e o sustento pelo 
Trabalho,  em todos os ambientes. 
 Saudações e Sucessos.■  
 

Celebra-se amanhã Dia Mundial sem Carro    

 Maputo (O Autarca) – A AMVIRO – Associação Moçambicana Para as Vítimas de Insegurança Rodoviária em 
Parceria com diversas entidades públicas e privadas estão a preparar as celebrações do Dia Mundial Sem Carro, celebrado  a 
22 de Setembro desde 1997 em varias cidades do Mundo e que em Moçambique se celebra pela 10ª vez consecutiva.    

 Para o efeito, decorrem desde o dia 14 de Setembro diversas actividades multidisciplinares sobre o evento, designa-
damente a consciencialização da sociedade sobre a necessidade do uso correcto do automóvel, ambiente e da segurança ro-
doviária, cujo ponto mais alto será observado em Maputo.   

  Segundo o comunicado da Associação Moçambicana Para as Vítimas de Insegurança Rodaviária, estarão presentes 
na ocasião representantes dos parceiros do evento para uma declaração a imprensa em torno das actividades e objectivos da 
celebração do evento em Moçambique.■ (Redacção) 
 
 

 
 

Visite-nos e desfrute dos cardápios típicos que reflectem a melhor gastronomia regional 
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PESSOAS & FACTOS 
 

Por: Falume Chabane 
 

21 de Setembro de 1960 … Hélder Muteia 
 
 

 
 

 

 Hélder dos Santos Félix Monteiro Muteia é seu no-
me completo mas é mais conhecido apenas por Hélder Mu-
teia. É um cidadão ilustre moçambicano. É escritor, político 
e profissional do sector agropecuário moçambicano que es-
tá neste momento a oferecer o seu contributo ao mundo a-
través da FAO.    

 Conheci-o pessoalmente em Quelimane, por sinal 
sua terra natal, entre 1995 e 1996, se a memória não me fa-
lha. Na altura Hélder Muteia era Deputado da Assembleia 
da República (1994-1998), pelo círculo eleitoral da Zambé-
zia, pela FRELIMO e era o Presidente da Comissão de A-
gricultura Desenvolvimento Regional e Administração Pú-
blica da Assembleia da República de Moçambique (1994 – 
1998). Eu, nessa altura, trabalhava ainda para a Televisão 
de Moçambique – Delegação da Beira e fora indicado para 
cobrir um seminário regional – centro – sobre descentrali-
zação e poder local, no âmbito do processo de preparação 
da introdução da municipalização no país, tendo culminado 
com a realização das primeiras eleições autárquicas mo-
çambicanas em 33 cidades e vilas em Junho de 1998. No 
fim do seminário viajamos no mesmo voo de regresso, eu 
para Beira e ele para Maputo e conversamos longamente 
durante a viagem. Muito provável que o contacto estabele-
cido com Hélder Muteia na época inspirou-me a criar o 
Jornal O Autarca em 1998. Mas foi a partir de 2000 quando 
se tornou Ministro da Agricultura e Desenvolvimento Ru-
ral, no auge do PROAGRI, que me tornei mais Amigo do 
Hélder e sempre que me deslocasse à Maputo não faltava 
uma recepção informal no seu gabinete, já não me lembro 
bem o andar se era o terceiro ou quarto, no antigo edifício 
junto a Praça dos Heróis. E falavamos muito sobre project-
tos de desenvolvimento do O Autarca. E sempre que ele 
viesse à Beira a rotina era a mesma. 
 Hélder Muteia concluiu o curso médio de agrope-
cuária no Instituto Agrário de Chimoio (IAC) em 1981. Li-
cenciou-se em Medicina Veterinária pela Universidade E-
duardo Mondlane (1990) e concluiu o mestrado em agroe-
conomia pela universidade de Londres (2009).  
 

 Começou a escrever quando  frequentava  o  ensino 

 
 

secundário, mas a sua primeira publicação aconteceu nas 
páginas do diário de Notícias da Beira, quando ingressou 
no Instituto Médio Agrário do Chimoio, em 1979. Foi 
membro fundador do movimento literário CHARRUA 
(1983). Membro fundador do núcleo Literário da Universi-
dade Eduardo Mondlane ECO (1985). Foi Secretário-geral 
da AEMO (1992-1995). Presidente do Conselho Fiscal 
(1996-1999). Colaborou com diversas crónicas e artigos 
para a imprensa: Jornal Notícias, Diário de Moçambique, 
Eco, Tempo, Lótus, Forja, entre outros órgãos de comuni-
cação. Vários dos seus trabalhos literários estão incluídos 
em antologias nacionais e estrangeiras, tais como “Contos 
Moçambicanos” e “Sonha Mamana África”, ambos public-
cados no Brasil. Foi coordenador da página literária “Ler e 
escrever” do Jornal “Domingo”. Publicou vários ensaios 
sobre literatura e textos de análise sociopolítica e económi-
ca. 
 

O seu Diário Electrónico  Editado na Beira 



 
 
Oofffjjj 

O Autarca – Jornal Independente, Segunda-feira – 21/09/20, Edição nº 4011 – Página 08/08 
Continuado da Pág. 08 

 Como profissional do sector agropecuário, come-
çou a sua carreira em 1982, como co-diretor do Projecto A-
vícola do Chókwè, na província de Gaza. Exerceu as fun-
ções de sub-chefe da Pateira da Matola, na província de 
Maputo (1983 - 1988), e de chefe do Departamento Técni-
co da Avícola de Maputo (1989 -1990). Director Nacional 
do Centro de Treinamento para Agricultura e Desenvolvi-
mento Rural-Moçambique (1997 – 1998).[3] 
 Entre 1998 e 2000 foi Vice-Ministro da Agricultura 
e Pescas, e entre 2000 e 2004 assumiu a pasta de Ministro 
da Agricultura e Desenvolvimento Rural, no consulado de 
Joaquim Chissano. Em virtude de seus valores, nessa altura 
o seu nome chegou a ser asssociado como sendo um dos 
prováveis sucessores de Joaquim Chissano na Presidência 
da República. 
  Ingressou nas Nações Unidas exercendo o cargo 
de Representante da FAO (Organização das Nações Unidas 
para a Alimentação e Agricultura), na Nigéria (2005- 
2010), Brasil (2010-2013), e Portugal/CPLP (2013-2016). 
Desempenha actualmente funções de Coordenador da FAO 
(ONU) para a África Central. 
 

Obras publicadas 
 Entre as obras publicadas constam: "Verdades dos 
Mitos",   poesia  (1988);  "Nhambaro",  contos   e   crónicas  

(1996); "Sonhos ao Avesso", poesia (2009); "Vozes de 
Sangue", reportagem sobre crianças afectadas pela guerra 
em Moçambique (1988), em parceria com Eduardo White; 
e "Reflexões sobre a agricultura, ambiente, desenvolvimen-
to rural e alimentação" (2015) e “O barrigudo e outros con-
tos” 
 

Condecorações 
 Foi distinguido com vários prémios e condecora-
ções, incluindo: O Golden Ark Award da Peace Parks 
Foundation (2001), entregue por sua Alteza Real, Príncipe 
Bernhard dos Países Baixos, na África do Sul a 13 de Feve-
reiro de 2001, em reconhecimento pela dedicação à conser-
vação da natureza, especialmente a enorme contribuição 
para a criação e desenvolvimento do Parque Transfronteiri-
ço e Área de Conservação – Gaza Kruger Gonarezhou 
(GKG e um diploma de honra conferido pelo Presidente da 
República, Joaquim Chissano (2004), em reconhecimento 
pela contribuição para a Paz, Democracia, Economia, De-
senvolvimento Social e Cultural de Moçambique, durante o 
seu mandato como Ministro da Agricultura e Desenvolvi-
mento Rural. 
 Hélder Muteia nasceu na cidade de Quelimane no 
dia 21 de Setembro de 1960 e hoje celebra o seu 60º Ani-
versário. Parabéns Amigo e votos de boa continuidade e 
breve reencontro.■ (com wikpédia)  
 

Rogério Zandamela e João Ferreira rubricaram memorando de 
entendimento para a construção da Paça do Mtical em Chimoio 

da pandemia da covid-19. 
 “Aproveito esta oportunidade 
para apelar que no decorrer das várias 
fases de implementação do nosso pro-
jecto, sejam rigorosamente observadas 
as recomendações das autoridades de 
saúde, para a prevenção desta doen-
ça.”, sublinhou Rogério Zandamela. 
 Por seu turno, o Edil de Chi-
moio congratulou o BM por ter esco-
lhido esta cidade para a construção da 
Praça do Metical, e comprometeu-se a 
cuidar do espaço e preservá-lo, tendo 
também encorajado a replicação de ini-
ciativas do género noutros cantos do 
país.■ (Redacção) 
 

exemplos de preservação da nossa his-
tória.  
 Na sua intervenção durante o 
acto, o Governador do Banco de Mo-
çambique disse que com a Praça do 
Metical pretende-se proporcionar um 
espaço de lazer atractivo, acolhedor e 
de profundo valor histórico para os ci-
tadinos, ao mesmo tempo que se perpe-
tua o valor do Metical, um dos maiores 
símbolos da estabilidade económica do 
país.  
 Na ocasião, o GBM enalteceu 
os esforços da edilidade tendentes a 
desenvolver a urbe, em um momento 
difícil e cheio de incertezas em  virtude  

 Maputo (O Autarca) – O Go-
vernador do Banco de Moçambique (G 
BM), Rogério Zandamela, e o Presi-
dente do Conselho Autárquico de Chi-
moio, João Ferreira, assinaram na úti-
ma quinta feira, na cidade de Chimoio, 
um memorando de entendimento para 
a construção de uma Praça do Metical 
na urbe.  
 A iniciativa insere-se nas ac-
ções de responsabilidade social que o 
Banco de Moçambique tem estado a 
levar a cabo em todo o país, visando 
contribuir para a dignificação da moe-
da nacional, o Metical, e garantir que 
as gerações actuais e vindouras tenham 
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