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“A nossa avaliação preliminar sobre a actuação da
instituição em 2019 é muito positiva”
- Rogério Zandamela, Governador do Banco de Moçambique (BM), ontem,
em Xai-Xai, Gaza, na abertura do 44º Conselho Consultivo da instituição
Xai-Xai (O Autarca) – O Governador do Banco de Moçambique
(BM), Rogério Zandamela, considera
“muito positiva a actuação da instituição em 2019”, sustentando que “conseguimos atingir a nossa missão de consolidar a estabilidade macroeconómica
e do sistema financeiro” nacional.
Rogério Zandamela fez o pronunciamento ontem, quarta-feira (20Nov19), em Xai-Xai, capital provincial
de Gaza, na abertura do 44º Conselho
No que diz respeito ao desempenho, ao compromisso, ao esforço, à
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Consultivo do Banco Central.
O Banco de Moçambique inaugurou este ano a Filial de Xai-Xai,
no contexto da expansão territorial da
instituição, sendo esta a primeira vez
que a cidade capital da província de
Gaza acolhe o Conselho Consultivo do
BM, um órgão alargado de consulta do
Conselho de Administração da instituição que se reúne, ordinariamente, uma
vez por ano e, extraordinariamente,
sempre que convocado pelo Governador do banco. E, enumerando algumas
acções que o BM realizou em 2019,
nas diferentes áreas, e que contribuíram para o alcance do objectivo da instituição, o Governador do Banco Central referiu-se a inauguração da Filial
de Xai-Xai.
Na apresentação do balanço
preliminar da actuação do BM ao longo do ano prestes a findar, Rogério
Zandamela assinalou que desde 2017,
a missão do banco central tem sido focada na consolidação da estabilidade
macroeconómica e do sistema financeiro, num contexto económico, político e social particularmente complexo,
tanto na arena doméstica como na internacional.
Relativamente aos eventos
mais marcantes do contexto doméstico
que tornaram a missão do banco particularmente difícil, Zandamela mencionou, em primeiro lugar, a ocorrência
dos ciclones tropicais Idai e Kenneth,

que reduziram a oferta de bens e serviços; em segundo, a prevalência da instabilidade militar no norte do país e o
surgimento de focos de violência no
centro; e, em terceiro, a realização de
eleições num novo formato que, regra
geral, se caracteriza por um aumento
da procura de bens e serviços. Quanto
ao contexto internacional, apontou o agravamento das tensões comerciais e
conflitos geopolíticos, assim como pelo impasse prolongado nas discussões
sobre a saída do Reino Unido da União
Europeia, as quais afectaram a volatilidade dos preços das mercadorias que o
país geralmente transacciona e influenciaram a procura externa das Mercadorias que Moçambique exporta.
Por outro lado, sublinhou que
a conjuntura doméstica e internacional
foi também marcada por aspectos positivos que favoreceram a actuação do
Banco Central, tendo destacado a assinatura do acordo definitivo de paz, o anúncio da decisão final de investimento do projecto de gás natural liquefeito
da área 1 da bacia do Rovuma, o desembolso de 118 milhões de dólares
pelo Fundo Monetário Internacional
para apoio ao Orçamento e o encaixe,
pelo Estado, de cerca de 880 milhões
de dólares de mais-valias como alguns
exemplos, no plano doméstico. A nível
internacional, destacou a entrada em
vigor da Zona de Comércio Livre Continental, que vai possibilitar o aumento
do comércio intra-africano e a indus-

DISPONÍVEL LINHA DE CRÉDITO BCI NEGÓCIOS PME PRONACER
Maputo (O Autarca) – Já está disponível, desde terça-feira (19Nov19), a
Linha de Crédito BCI Negócios PME PRONACER, uma solução que visa atender
às necessidades de financiamento das PME’s moçambicanas, no âmbito do Programa Nacional de Certificação as Empresas (PRONACER), para assegurar a sua
participação nos grandes projectos. Visa, ainda, tornar a certificação empre-sarial
mais acessível às PME’s e aumentar o número de empresas nacionais certificadas.
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Our services:
- Environmental consulting
- Physical planning
- Environmental audit
- Minning consulting
- Water and sanity consulting

JOSÉ ZECA, Msc

JOSÉ ZECA, Msc
CONSULTOR

CONSULTOR

BEIRA
SOFALA

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

trialização mais acelerada do continente.
Actuação do BM em 2019 é muito
positiva
“A nossa avaliação preliminar
sobre a actuação da instituição em
2019 é muito positiva, pois, perante estes e outros factores que caracterizaram
este período, conseguimos atingir a
nossa missão de consolidar a estabilidade macroeconómica e do sistema financeiro” – destacou Rogério Zandamela.
De uma forma resumida – explicou – esta avaliação funda-se nos resultados alcançados, nomeadamente de
redução da inflacção para cerca de 2
por cento, no aumento substancial das
reservas internacionais para o nível
confortável de 7 meses de cobertura de
importações, na estabilidade da taxa de
câmbio em torno de 60,5 e 63 meticais
por dólar, na manutenção de níveis adequados de solvabilidade dos bancos,
em torno de 25 por cento, bem como
na melhoria dos indicadores de inclusão financeira.
As reuniões do Conselho Consultivo do Banco de Moçambique tradicionalmente duram três dias, sendo
os primeiros dois (ontem e hoje) reservados aos debates internos à porta fechada e o terceiro dedicado a uma sessão aberta ao público, e na presente será debatido o tema “O Agro-Negócio
como Factor de Dinamização da Economia: O Caso da Província de Gaza”.
O último Conselho Consultivo
do BM teve lugar na cidade de Quelimane, de 23 a 25 de Novembro de
2018 e a sessão aberta ao público trouxe a debate “Reflexão sobre a Dinamização das Zonas Económicas Especiais
em Moçambique: o Caso da Zona Económica Especial de Mocuba”.■ (Redacção)
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Município inaugura primeiras dez casas do condomínio
Vila Real
Beira (O Autarca) – O que
quando foi do seu lançamento parecia
um “sonho” já se tornou pura realidade. O Presidente do Conselho Municipal da Beira, o Eng. Daviz Simango, inaugurou anteontem, terça-feira (19Nov19) as primeiras dez casas de baixo custo, construídas no bairro de
Inhamízua, para favorecer cidadãos de
baixa renda.
Trata-se de habitações concebidas para o condomínio denominado
“Vila Real”, cujo projecto que está a
ser desenvolvido pela Casa Real, uma
entidade de desenvolvimento habitacional líder em fornecimento de soluções habitacionais inovadoras e de
qualidade a preços acessiveis para pessoas de baixa e média renda em Moçambique, contempla a construção de
200 casas numa área urbanizada em
Inhamizua, arredores da cidade da Beira.
Segundo apurou O Autarca, as
casas de tipo 1 e 2 o seu custo médio
ronda 600 mil meticais.
O desenvolvimento do projectto de construção de 200 casas de baixo
custo em Inhamízua para beneficiar autarcas beirenses de baixa renda, entre
famílias desfavorecidas e jovens recém
graduados e casados, é fruto de uma
parceria firmada entre o Conselho Municipal da Beira e a Casa Real, no decurso da 2ª Conferência Internacional
de Investimentos (BIC-2018), organiza
pela edilidade local em Maio de 2018.
O projecto conta com o financiamento
de entidades holandesas.
O Presidente da autarquia da
Beira, Daviz Simango, explicou tratarse de casas acessíveis e económicas,
lembrando que cerca de 60 por cento
da camada social beirense tem renda
mensal a baixo de cinco mil meticais.
“Portanto, é preciso encontrar uma forma para que essa camada social tenha
acesso a habitação condigna” – afirmou.
Além do projecto de construção das 200 casas de baixo custo no
bairro de Inhamízua, o Conselho Municipal da Beira tem outro projecto da

mesma natureza mas mais ambicioso
que orevê a construção de 25 mil casas
no bairro da Maraza para beneficiar a

população beirense igualmente de baixa renda, que já conta com financiamento assegurado pela Holanda.■ (R)

Carlitos Brito visita cidade da Beira
B e i r a (O
Autarca) – A cidade
da Beira recebe uma
ilustre visita. Tratase de Carlitos Brito,
conceituado arquitecto português ao
serviço ao serviço da
Câmara Municipal
de Lisboa.

Encontro de cortesia, esta manhã, na
Beira – Daviz Simango e Carlos Brito

Brito foi recebido na manhã
desta quinta-feira (21Nov19) pelo Presidente do Conselho Municipal da Beira, o Eng. Daviz Simango. Durante o
encontro, segundo soube O Autarca, o
arquitecto Carlitos Brito transmitiu a
solidariedade e disponibilidade da Câmara Municipal de Lisboa, capital lusa,
para apoiar a Beira no processo de re-

construção pós-Idai.
E, nesse âmbito, já
existe um compromisso assumido, nomeadamente para a
reabilitação do edifício das Finanças
do Conselho Municipal da Beira. Trata-se de um edifício

cuja edificação, antiga, ainda conserva
genuinamente traços arquitectónicos
que trazem à memória a história das
construções portuguesas do passado. O
emblemático edifício da Beira está localizado numa zona nobre da Beira,
junto a Praça do Município, e já reclamava uma reabilitação de vulto mesmo
antes do “ataque” pelo Idai.■ (R)
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DE VEZ EM QUANDO
Por: Afonso Brandão

As rendas de casa: Uma vergonha nacional
Somos um País de «brandos
costumes», onde tudo acontece à revelia das Leis que temos e que ninguém controla (ou não
quer saber). Falo dos valores inaceitáveis e vergonhosos
das Rendas de Casa que estão a ser praticados desde há vários anos, um pouco por todo o nosso País, pelos Senhorios,
sem "apelo nem agravo", contra uma classe menos favorecida pela Sociedade, que são os Inquilinos e a maioria do
Povo. E raros são aqueles Senhorios que fazem Contrato de
Arredamento com os Inquilinos e que estão em conformidade com a Legalidade. Será que as Finanças andam a dormir...?!
Trata-se de uma prática que existe desde sempre no
nosso País e que não deixa de ser desumana e absolutamente
execrável. E ninguém faz nada, ninguém "mexe uma palha"
que seja para por cobro a estes «atropelos sucessivos», a começar pelo Governo que nos (des)governa e pelas Entidades
(In)responsáveis (ou inexistentes?!) que deviam Regular, Controlar e Actuar de forma vigilante, contra todos aqueles
que prevaricam em abono do "vil metal" e da "ganância" incomensurável de arrecadar "mais umas dezenas" (senão centenas!) de Meticais (quando não recebidos em Dólares Americanos (USD) ou Libras inglesas, em benefício próprio... só porque são donos das (ditas) casas...
Temos conhecimento de casos flagrantes --- não de
meia dúzia mas de várias dezenas, a nível de Maputo e Beira --- em que os AUMENTOS surgem inesperadamente por
ordem dos (ditos) Senhorios ou das centenas de Agências
de Aluguer, em sua representação, com a devida Procuração destes.
Cada um tem o Património que tem e faz dele o
que bem entender. É uma verdade mas não é isso que está
em causa.
O que está em causa é a forma pouco honesta que
os Senhorios e as Agências Imobiliárias por ordem daqueles, utilizam para "rapar" mais umas dezenas (ou centenas)
de Meticais que aluga uma casa por necessidade e que não
teve a oportunidade de adquirir o seu imóvel ao longo da
vida.
Cada Senhorio pede o que bem entende. E não olha
a meios para alcançar os fins. Mas a verdade é que a Lei estipula de Ano para Ano um determinado aumento sobre as
Rendas que as pessoas pagam por mês e não arredondamentos exagerados e a "seu belo prazer", como acontece e
como vivêssemos todos no País da Alice das Maravilhas -- que é como quem diz, no Moçambique sem Rei nem
Roque, (des)governado e impiedoso. A título de exemplo
relatamos dois casos insólitos e vergonhosos, a merecer a
atenção por parte de quem de direito que devia fiscalizar e
não fiscaliza, nem quer saber de nada. A gente Conta como
é...

Um casal nosso conhecido vive numa casa de duas
assoalhadas, em Maputo, há cinco anos. O pseudo-Contrato de
Arrendamento que tem com a Agência, com quem assinou o
aluguer da casa, chega agora ao seu término. A Renda que pagou, ao longo destes últimos cinco anos, foi de 35 Mil Meticais e sofreu os normais aumentos. Pois bem. O casal recebeu
há dias uma carta registada, com aviso de recepção, enviada
pela Agência à qual está ligado, a comunicar que a Renda para
2020 iria passar dos 35 Mil Meticais para os 40 Mil Meticais,
em consequência "do aumento" da vida no País, em termos de
o Mercado ter sofrido um acréscimo significativo e inexplicável no meio IMOBILIÁRIO...
Que direito assiste ao Senhorio --- que transmite
«esta ordem» à Agência que o representa ---, para PENALIZAR desta forma drástica e inconcebível, um
casal de idosos com poucos recursos?! E no caso de um segundo exemplo de um outro casal jovem, com dois filhos
menores a seu cargo, e também eles sujeitos a ir parar à
rua...?! Quem olha para estes casos vergonhosos?! O que
tem sido feito para evitar estes desmando?!... Nós respondemos categórica e objectivamente: NADA DE NADA.
«A maioria da População Moçambicana vive toda
"sufocada" e entregue à sua "malvada sorte", que é como
quem diz, entregue à "bicharada", onde impera a lei de cada um por si e Deus por todos!» --- desabafava, há dias, um
vulgar cidadão beirense, cujo Rendimento Mensal é
de 12.000 Meticais...
Viver como? Com que condições?! Até onde esta
vergonha vai ser permitida? Quem impõe regras..?
Quem fiscaliza quem? Pensamos que são questões pertinentes que estiveram sempre à espera de respostas, soluções e «mão pesada» para disciplinar esta «fauna» de Senhorios "gulosos" que "abunda" um pouco por todo o País e
nas Capitais de Distrito sobretudo...
Haja Coragem para disciplinar este «assalto descarado» a todos aqueles que, não podendo assumir estas rendas avultadas e por falta de condições financeiras, acabam
por sofrer na carne e na pele, as consequências de acabar
por ir viver "debaixo da ponte", mais dia, menos dia. Há
que denunciar e combater, energicamente, esta Vergonha
Nacional do Aumento Actual das Rendas de Casa e dos
Contratos de Arrendamento inexistentes que são praticadas
sem qualquer vigilância nexo ou ainda sem um mínimo de
sensatez. BASTA!
Que a RENAMO em conjunto com outras forças
políticas com assento na Assembleia da República, não deixem de denunciar estes atropelos e apelar ao bom senso do
Governo Frelimista do Primeiro Ministro para que sejam
tomadas as medidas drásticas necessárias, de forma a combater, de uma vez por todas, esta "praga" de "gananciosos"
Senhorios...■
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Uma Data na História
Por: João de Sousa

21 de Novembro de 1959 ... Agostinho
Mondlane
Agostinho Salvador Mondlane é Ministro do Mar,
Águas Interiores e Pescas desde 19 de Janeiro de 2015. Ele
já foi Vice Ministro das Obras Públicas, Vice Ministro da
Construção e Águas, Vice Ministro da Defesa Nacional e
Ministro da Defesa Nacional.
Fez os seus estudos até à licenciatura na Cidade de
Maputo. Depois de terminar o ensino primário na Escola
Primária Alves Martins, em 1972, ingressou na Escola Comercial de Maputo, onde concluiu o nível técnico básico
em 1976. Depois seguiu para o Instituto Comercial de Maputo, onde concluiu o ensino técnico médio em 1979. Mais
tarde ingressou na Universidade Eduardo Mondlane (UEM), onde viria a concluir o Bacharelato em Economia, em
1985, e a Licenciatura em Gestão, em 1989. Em 1994, obteve o Diploma de Pós-Graduação pela Universidade de
Londres.
Economista e Gestor de profissão, Agostinho Mondlane trabalhou na Construtora Regional Sul, onde, de 1984
a 1985, foi Chefe do Departamento de Planificação; durante o ano de 1985, Director de Economia e Finanças; e, de
1985 a 1988, Director-Geral. Depois ingressou no Ministério de Construção e Águas, onde foi Director de VIPRU,
entre 1988 e 1990.
Agostinho Mondlane foi Presidente do Conselho de
Administração de várias empresas nacionais, nomeadamente, a SPI, entre 2002 e 2007; a IBC, entre 2003 e 2007; a
FEM, entre 2004 e 2007; e a Muvakatxi, no ano de 2007.
Agostinho Mondlane participou na reestruturação e no redimensionamento empresarial, estruturação e operacionalização do PRU Maputo/Beira, Gestão do projecto-piloto de reforma municipal, realizados em 1988. Em 1994, fez parte
da comissão de Redimensionamento do quadro orgânico do
Ministério de Construção e Águas.
Participou na reforma institucional do Ministério
de Obras Públicas e Habitação, em 2000, e, em 2007, integrou a equipa de reestruturação do SPI.
Agostinho Mondlane nasceu no dia 21 de Novem-

bro de 1959. Comemora hoje os seus 60 anos de idade.■

Fonte: “Quem é Quem”- Governo e Vice Ministros
– 2015/2019.■

Renovado apelo para
boas práticas ambientais
Maputo (O Autarca) – Por ocasião da celebração nesta quinta-feira
(21Nov19) do Dia mundial
da Pesca, o Presidente da
República renovou o apelo
para que toda sociedade
seja protagonista da protecção do meio ambiente,
respeitando e cooperando
para o seu equilíbrio global. “A poluição dos pesqueiros atenta não só contra o meio ambiente, mas
também contra a própria
vida humana” – destacou
Filipe Nyusi na sua mensa-

gem a propósito da data.
Moçambique tem 2.515
kms de linha de costa e
tantas outras fontes de recursos hídricos interiores

onde se exerce a pesca.
O Presidente da República
reiterou que o seu Governo
aposta no desenvolvimento
do sector pesqueiro, considerando-o prioritário da economia
moçambicana.
Este ano o Dia Mundial da
Pesca assinala-se sob o
lema “Conservar Pesqueiros Para Mais Peixe”.■ (Érica Chabane)
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