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EnergoProfit vence concurso internacional para 
fornecimento de maquinaria e equipamentos para 
projecto municipal de produção de energia eléctrica  
 

 

Beira (O Autarca) – A Ener-
goProfit, Ltd foi oficialmente anuncia-
da vencedora do concurso internacio-
nal para o fornecimento de maquinaria 
e equipamentos para recolha e trans-
porte de resíduos sólidos urbanos, no 
âmbito do projecto do Município da 
Beira de processamento do lixo do-
méstico para produção de energia eléc-
trica na autarquia local. 

 

O anúncio de adjudicação da 
empreitada foi feito pela Corporação 
de Desenvolvimento Moçambique-
Rússia (MRDC) e o Município da Bei-
ra (CMB) em conformidade com as di-
rectrizes para a regulamentação de 
concessões  de infra-estruturas no país,  
 

e em conformidade com o Memoran-
do de Entendimento entre a Corpora-
ção de Desenvolvimento Moçambique- 
 

Rússia e o Município da Beira, nos ter- 

  

 

 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 17/12/2020 
Compra Venda Moeda País 

90.56 92.37 EUR UE 

74.03 75.51 USD EUA 

5.01 5.11 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

  
Frase: O segredo da mudança é o foco não na luta contra o 

velho, mas na construção do novo - Socrátes 
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de construção de estações de tratamen-
to de resíduos sólidos urbanos no ter-
ritório moçambicano.  

As duas entidades, nomeada-
mente a MRDC e o CMB, lembre-se, 
lançaram o concurso internacional no 
âmbito da implementação do referido 
projecto a 28 de Setembro do presente 
ano.  

O concurso para o empreendi-
mento geral compreende um modelo 
faseado que preconiza a concepção, 
fornecimento de equipamentos, cons-
trução, instalação, testagem, comissio-
namento e formação dos respectivos o-
peradores, contemplando um total de 4 
lotes.  

 

A Energo Profit, Ltd é uma fir-
ma russa subsidiária da MODISON 
Metals LTD, um fabricante líder mun-
dial de contatos para fabricantes de e-
quipamentos de comutação para toda a 
gama de tensões, tendo sido adjudicada 
o lote 2 que comporta o fornecimento 
de maquinaria e equipamentos para re-
colha e transporte de resíduos sólidos 
urbanos, no valor de 3 milhões de eu-
ros. 

 

Aguarda-se, ainda, dada a ma-
ior quantidade de unidades envolvidas, 
pelo anúncio de adjudicação dos res-
tantes lotes, designamente (i)- Traba-
lhos de engenharia para preparação da 
área de construção e instalação da fá-
brica; (iii)- Serviços logísticos que in-
cluem a organização do transporte de 
equipamento e maquinaria, e a organi-
zação do desalfandegamento das mer-
cadorias entregues; e (iv)- Vendas de 
electricidade e metanol. Esses três lotes 
estão avaliados em 297 milhões de eu-
ros.  

 

O projecto global de implanta-
ção de uma unidade de processamento 
do lixo doméstico e produção  de  ener- 

gia eléctrica na autarquia da Beira está 
orçado em 300 milhões de euros, e o 
seu histórico remonta da reunião havi-
da a 22 de Agosto de 2019, em Mosco-
vo, entre o Presidente de Moçambique, 
Filipe Nyusi e o Presidente da Federa-
ção Russa, Vladmir Putin, que resultou 
a asinatura de um Memorando Intermi-
nisterial sobre cooperação técnica no 
domínio da geologia, uso de recursos 
minerais e protecção ambiental. 

O Município da Beira está na 
linha da frente, como em várias outras 
áreas, no caso vertente no que diz res-
peito a implementação do memorando 
Moçambique-Rússia. 

O desafio global  de  providên- 
Kk  

kkk  

cia de serviços da energia moderna está 
ligado ao desafio, igualmente, global 
da protecção ambiental e ao excesso de 
produção de resíduos sólidos. O suces-
so da ciência e tecnologia modernas 
demonstram amplamente que estes de-
safios devem ser enfrentados simulta-
neamente. 

A matéria orgânica renovável 
natural (ROM) é destacável em direc-
ção distinta da síntese antropogénica 
de energia, devido a sua formação con-
tínua no processo de vida da humani-
dade no planeta e nas actividades eco-
nómicas (agrícolas) de produção de a-
limentos e bens de consumo.■ (Cha-
bane Falume) 

 

 
 

Pormenor do encontro entre Município da Beira representado pelo respectivo Edíl Eng. Daviz 
Simango e a Cooperação Rússia-Moçambique (09SET2020), em Maputo, que decidiu o 

lançamento do concurso internacional no âmbito da implementação do projecto municipal de 
processamento do lixo doméstico para produção de energia eléctrica na autarquia local 

 

 
 

Pormenor do encontro em Moscovo (Agosto de 2019), entre Filipe Nyusi e Vladmir Putin 

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  
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Município da Beira e parceiros iniciam processo de 
qualificação e pesagem de lixo doméstico 

Beira (O Autarca) – O Con-
selho Municipal da Beira (CM) iniciou 
esta segunda-feira (21DEZ2020) o pro-
cessso de qualificação e pesagem de 
resíduos sólidos urbanos, uma activida-
de que se enquadro na etapa preparató-
ria no âmbito da implementação do 
projecto municipal de processamento 
do lixo doméstico para produção de e-
nergia eléctrica na autarquia local. 

No âmbito da prossecussão do 
referido projecto, o Município da Beira 
constituiu uma empresa denominada E-
co Tecno Parque da Beira. 

A actividade em curso desde 
ontem consiste na aferição e pesagem 
do lixo doméstico, e envolve um con-
sórcio criado localmente pela edilidade 
que integra o próprio Município repre-
sentado pela Vereação de Gestão de 
Resíduos Sólidos, a Cooperação de De-
senvolvimento Moçambique-Rússia 
(MRDC), a Bihold, e a Associação dos 
Transportadores Rodoviários de Carga 
de Sofala (ASTROS). 

O Município é o proponente e 
dono do projecto, a MRDC é a pro-
motora de  recursos  necessários  para a  

 

 
implementação do projecto (financei-
ros, técnicos e materiais), a Bihold e a 
ASTROS, empresas locais, são respon-
sáveis por facilitar meios de escoamen-
to e pesagem do lixo doméstico que se-
rá transformado para produzir energia 
eléctrica. 

Uma fonte do Município da 
Beira referiu ao O Autarca que a acti-
vidade ora iniciada irá decorrer nesta 
primeira fase num período estabelecido 
de  três  meses,  e  disse  esperar  que  a  

 

mesma possa promover maior dinâmi-
ca a componente gestão de resíduos só-
lidos urbanos na autarquia local. 

 

Com a implementação do pro-
jecto de processamento de resíduos só-
lidos urbanos para produção de energia 
eléctrica na autarquia, o lixo doméstico 
na cidade da Beira passará a ter valor 
comercial, promovendo-se um novo 
paradigma em relação a sua gestão. Irá 
contribuir sobremaneira para as pes-
soas deixarem de deitar lixo de qual-
quer maneira, passando a cumprir rigo-
rosamente o seu depósito em locais a-
propriados. 

 

O Município da Beira está a 
desenvolver uma série de projectos pa-
ra garantir um ambiente limpo e saudá-
vel na autarquia, que passam pela reu-
tilização integrada de tudo quanto se 
configura resíduo. Já está a implemen-
tar na zona da Munhava (a mais popu-
losa da Beira) um projecto piloto de e-
nergia renovável, que consiste no apro-
veitamente de lamas fecais para produ-
ção de gás doméstico.■ (Érica Chaba-
ne) 

 

Vacinas falsificadas contra a covid-19 
à venda na internet 

Portugal deve começar a cam-
panha de vacinação contra o novo co-
ronavírus entre 27 e 29 deste Dezem-
bro. O país já recebeu oprimeiro lote de 
vacinas composto por 9.750 unidades. 
Entretanto, estão a surgir cada vez mais 
anúncios de vacinas contra a covid-19 
à venda na internet, segundo avançou 
esta semana o Jornal de Notícias (PT). 
Segundo a publicação, em crescimento  

está também a quantidade de sites que 
vendem produtos ilícitos para o com-
bate a covid-19. A Interpol, Europol e 
PSP já alertaram para o perigo de com-
prar vacinas online. A mesma publica-
ção cita um estudo da Checkpoint Re-
search que indica que existem anúncios 
que prometem vacinas contra a covid-
19 a 300 euros. 

Alguns países como os EUA e 
a Grã-Bretanha já iniciaram a campan-
ha de vacinação contra a covid-19. 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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ABC e M-Pesa assinam memorando de entendimento 
para trazer mais soluções aos moçambicanos 

Maputo (O Autarca) – O 
BancABC Moçambique e a Vodafone 
M-Pesa firmam parceria, com vista a 
trazer soluções que irão facilitar ainda 
mais a vida de todos os moçambicanos. 
Com efeito, foram lançados official-
mente, na manhã desta terça-feira (22 
DEZ2020), em Maputo, dois novos 
serviços envolvendos as duas institui-
ções, nomeadamente o Txuna M-Pesa, 
uma linha de crédito (empréstimos) e a 
Transferências de valores (Interopera-
bilidade) entre o BancABC Moçambi-
que e a carteira móvel M-Pesa.  

O Txuna M-Pesa é um serviço 
da Linha de Crédito, desenhado em 
parceria com a carteira móvel M-Pesa, 
que irá permitir que os clientes tenham 
acesso a créditos (empréstimos) de pe-
quenos valores, que lhes serão concedi-
dos imediatamente na conta M-Pesa, 
com o prazo de pagamento que varia 
entre 7, 14 e 30 dias. Trata-se de um 
produto de microcrédito cujo valor é 
disponibilizado pelo BancABC para os 
clientes M-Pesa, através da plataforma/ 
menú *150# sem que para o efeito pre-
cisem de conta bancária. 

“Com mais esta parceria, con-
tinuamos a cumprir com a nossa mis-
são de levar o M-Pesa para todos e dis-
ponibilizar uma plataforma aberta para 
uso por qualquer provedor de serviços 
ao público no país.  Esperamos conti-
nuar a ver mais instituições a adotarem 
o M-Pesa para as suas soluções digitais 
de pagamento. 

Com o lançamento do Txuna-
M-Pesa, um empréstimo que passa a 
ser concedido na hora, sem precisar de 
conta bancária, o BancABC e a Voda-
fone M-Pesa trazem uma solução que 
permite satisfazer despesas imediatas e 
inesperadas para responder  e aliviar a 
preocupação de muitos moçambicanos, 
que muitas vezes se vêem aflitos para 
obter valores para suprir necessidades 
pontuais”, disse Gulamo Nabi, Direc- 
tor-Geral da Vodafone M-Pesa. 

 

 

ções, disponibilizando produtos e ser-
viços que respondam a todas as suas 
necessidades, em todos os estratos so-
ciais”, disse Stélios Papadakis, Direc-
tor de Tecnologias do Grupo ABC 
Holdings e Director Operações, IT e 
Transformação de Negócios do Banc 
ABC Moçambique. 

O serviço de transferências de 
valores já está disponível nas platafor-
mas digitais do BancABC Moçambi-
que. Outrossim, mais de 200.000 
Clientes já se encontram a beneficiar 
do serviço de empréstimos Txuna M-
Pesa em fase piloto e o mesmo será 
disponibilizado para toda base, actual-
mente em número de mais de 4.7 mi-
lhões de Clientes activos a 30 dias.   

O BancABC lançou-se no mer-
cado nacional em 2000. É uma subsi-
diária do Atlas Mara, um grupo de ser-
viços bancários e financeiros com sede 
em Dubai. O BancABC é uma institui-
ção financeira que permite aos clientes 
obter serviços de financiamento em 
qualquer momento, em qualquer lugar, 
através da sua rede de balcões, agentes 
bancários e serviços digitais.■ (R) 

 

O serviço de transferência de 
valores irá permitir que os clientes das 
duas instituições transfiram dinheiro do 
BancABC para o M-Pesa. As transfe-
rências serão efectuadas através das 
plataformas digitais do BancABC (Fle-
xiABC *620#, Internet e Mobile Ban-
king) respondendo desta forma a mais 
um pedido dos seus clientes.  

“Esta parceria e o lançamento 
destes dois serviços vêm mostrar o 
comprometimento do BancABC e da 
Vodafone M-Pesa em trazer soluções 
para auxiliar todos os nossos clientes 
de forma rápida e flexível. As transfe-
rências de e para a carteira móvel já 
são possíveis com outra operadora lo-
cal e, agora, são igualmente possíveis 
para o M-Pesa, o maior operador de 
carteira móvel do país, o que irá flexi-
bilizar as transacções digitais dos nos-
sos clientes. O Txuna M-Pesa é uma i-
novação que tem vindo a ser desenhada 
pelas duas instituições com muita de-
dicação e o seu lançamento é o início 
de uma nova era, onde vincamos, mais 
uma vez, que o BancABC está onde o 
cliente está e  ouve  as  suas  preocupa- 

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

●By Afonso Almeida Brandão 
 

ARMANDO ANJOS (1931- 2017) 
A REFERENCE IN NATURALIST PAINTING 
 

 

Armando Anjos is a painter who reproduces 
what he sees, revealing its natural aspects, using the pic-
torial material in an expressive and descriptive way of 
high quality. “Washerwomen by the Lis River”, painted 
in the suburbs of Leiria city, in the years ninety of the 
20th Century, is an Oil on Canvas glued on play wood 
measuring 50 x  65 cms, alluding to a landscape theme of 
an above average quality. A unique painter, who does 
not fit in any scheme or “group”, has a very personal 
language of vibrant images and expressiveness which he 
translates with spontaneity and with a freedom of vision 
that respects values important to emphasise. 

Landscape painting is fundamental for Master Ar-
mando Anjos, who dedicated himself to it tirelessly, not on-
ly in Portugal, but in Italy and England. His classic forma-
tion leads him during his studies through the land of Her 
Majesty, having then gone to Canada where he would con-
clude a degree at the  “Fine Arts School of Montreal”. 

“Washerwomen by the Lis River” (which the Ar-
tist painted at the locality of Fontes, Leiria, Portugal), repre-
sents two women washing clothes by one of the margins of 
the Lis River – a picturesque scenery common of many  vil-
lages and towns of Portugal. The painting is surrounded by 
the colours of Nature, where the strong greens and blues 
predominate, contrasting with the dark colours of the tree 
shadows reflected on the water on the margins.   

The perspective balances progressively the back-
ground of the Painting and disappears onto the Horizon, 
where the Mountains merge with the blue sky of the Rustic 
Landscape. Some details enrich the forefront: you seem to 
hear the murmur of the waters. Small stones in alignment, 
the bowl behind the standing Washerwoman, the Clothes 
being washed by the Washerwoman by our left, slightly 
bent forward.  

“Washerwomen by the River Lis” is one of the 
many  well  accomplished  Works  that  Armando   Anjos  
 
 

 
 

Washerwomen by 
The River Lis 

 

 

 
 

Armando Anjos: 
Naturalista Painting 

 

 painted at the beginning of the nineties – the period that 
corresponds, by the way, to the most important years of 
his artistic production, translated in outstanding Works, 
as the Painting now under appreciation bears witness and 
proof. 

Armando Anjos was born in Lisbon on the 19th July 
1931, where he died in 2017, after a prolonged illness. Son 
of Master Fortunato Anjos (1908-2000) and grandson of Jo-
ão Anjos (born on the second half of the 19th Century), Ar-
mando Anjos was a painter who travelled throughout Euro-
pe, South America, Asia and the USA in search of experien-
ce and deeper knowledge, developing concepts, reflecting or 
enjoying himself. Along his life he would hold individual e-
xhibitions at the “Edmundo Cruz Art Galery” in Colares, 
Sintra, Portugal, and the “Gallery of Sintra Tourism” in the 
old area of Sintra, with remarkable success. The average 
price for his works varies between three thousand and eigh-
ty thousand Euros, for small, medium, and large sizes, from 
Art Galleries and Portuguese  Auction Houses. Armando 
Anjos is a reference in the actual Contemporary Figurative 
Painting of the Naturalist type, belonging to the second half 
of the 20th Century to the beginning of the first half of the 
21st Century. He is an Artist who is important to became 
better acquainted with and his work  publicised and studied 
always.■ 
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