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Preocupação com o sector económico afigura-se 
bandeira da campanha da edilidade de reconstrução 
da Beira pós Idai 
   Beira (O Autarca) – O Presi-
dente do Conselho Autárquico da Beira 
(PCAB), o Eng. Daviz Simango, reve-
lou que a preocupação com o sector e-
conómico afigura-se bandeira da cam-
panha da edilidade de reconstrução da 
urbe pós ciclone Idai. 
 “Estamos preocupados com o 
sector económico. O sector económico 
perdeu a sua capacidade de produção e 
isso é grave. Isto representa um sério 
risco para os vários postos de trabalho 
e há que fazer algo a favor da classe e-
conómica” – afirmou  Daviz  Simango,   

 

que revelou que na abordagem que tem 
estabelecido com os vários parceiros 
preocupados com a situação da Beira 
esse assunto está a ser tratado como 
uma bandeira da campanha da edilida-
de de reconstrução da urbe imensa-
mente devastada pelo ciclone Idai. 
 

 “Uma bandeira para que esta 
classe social encontre uma plataforma 
de apoio, encontre uma plataforma de 
sustentabilidade para se reerguer” – ex-
plicou o autarca.  
 

 Simango assegurou que o seu 
governo está a articular com vários 
parceiros para que olhem os problemas 
do sector privado como  uma  priorida- 
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A maior ameaça à liberdade é a ausência de criticismo 
– Wole Soyinka 
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de, para além das infraestruturas públi-
cas e particulares.  
 O edíl da Beira referiu que está 
bastante preocupado com as pequenas 
e médias empresas, por considerar que 
são essas que empregam muita gente. 
“E se essas empresas mantiverem a sua 
fraca capacidade de produção, pior ain-
da  se  mantiverem  fechadas,  vão  em- 

purrar muitos dos nossos concidadãos 
para o desemprego e se isso acontecer 
teremos recrudescimento da criminali-
dade, da prostituição e outros tipos de 
vícios na nossa cidade e nós estamos 
preocupados para que isso não aconte-
ça”. 
 O Presidente da Autarquia da 
Beira disse que neste momento não po-
de adiantar o tipo  de  apoio  específico 

que será concedido. “Tudo depende 
ainda da capacidade dos parceiros e 
das filosofias, metodologias e políticas 
dos doadores. O importante é que nós 
estamos a pôr as cartas na mesa e essas 
cartas serão apreciadas na sua totalida-
de na conferência de investimentos dos 
doadores a realizar-se na cidade da 
Beira nos finais do próximo mês de 
Maio” – concluiu.■ (Redacção)  
  

ACB reúne associados para abordar estratégias de 
assistência e recuperação empresarial pós-Idai 

 Beira (O Autarca) – Depois 
do adiamento sine-dia do evento ini-
cialmente marcado pela CTA – Confe-
deração das associações Económicas 
de Moçambique e parceiros para a ter-
ça-feira da sermana passada, (16Abril 
19), na cidade da Beira, sobre o  Pro-
grama de Assistência e Recuperação 
Empresarial Pós-Idai, o Conselho de 
Direcção da Associação Comercial da 
Beira (ACB) decidiu avançar com uma 
reunião geral com seus membros, mar-
cada para a esta tarde, para abordar es-
tratégias de assistência empresarial.  
 Na devida altura, o Presidente 
da ACB, Jorge Fernandes, lamentou o 
cancelamento do evento a última da 
hora por parte da CTA, tendo referido 
que “cada vez está a ficar mais tarde, 
porque o sector privado está a ficar pa-
ra trás”.  
 A Associação Comercial da 
Beira, que conta actualmente com a-
proximadamente mil associados, é uma 
das maiores, mais antiga e prestigiada 
agremiação económica no país.  
 A maior parte dos  empresários 

 

 

Jorge Fernandes, Presidente da ACB: “Cada 
vez está a ficar mais tarde, porque o sector 

privado está a ficar para trás” 

clone Idai são associados da ACB, mo-
vimento empresarial que iniciou o pro-
cesso de levantamento dos prejuízos 
causados pelo ciclone Idai no sector 
privado, um exercício que envolve bri-
gadas específicas para o efeito criadas 
e que estão a contactar as empresas pa-
ra o preenchimento das fichas de in-
quérito.    

 A Associação Comercial da 
Beira pretende elaborar um programa 
próprio de Assistência e Recuperação 
Empresarial Pós-Idai, com o qual irá a-
bordar parceiros, incluindo o Governo, 
para a mobilizaçao de recursos.■ (EC) que tiveram prejuízos causados pelo ci- 

Jornalistas presos em Cabo Delgado soltos 
 Beira (O Autarca) – Os jornalistas que se encontravam presos em Cabo 
Delgado, norte de Moçambique, nomeadamente Amade Abubacar e Germano Da-
niel Adriano, ambos da Rádio e Televisão de Macomia, foram hoje, terça-feira 
(23Abril19) restituídos à liberdade sob Termo de Identidade e Residência.  
 A informação relativa a soltura dos dois joralistas moçambicanos é con-
firmada pelo Misa Moçambique, através de um comunicado distribuído à 
imprensa a meio desta manhã, que destaca que a restituição à liberdade de Amade 
Abubacar e Germano Daniel Adriano decorre de uma longa batalha jurídica 
levada a cabo pelo Misa.■ (Redacção) 

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, Terça-feira – 23/04/19, Edição nº 3668 –  Página 03/06 
FONTE: INE – INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA – 10 DE FEVEREIRO DE 2017 

 



O Autarca – Jornal Independente, Terça-feira – 23/04/19, Edição nº 3668 – Página 04/06 

Uma Data na História 
 

Por: João de Sousa 

23 de Abril de 1911 ... Corpo de Salvação 
Pública 

 

 Esta instituição foi criada por deliberação da Câ-
mara Municipal de Lourenço Marques de 23 de Abril de 
1911, remodelando-se assim, o antigo Corpo de Bombeiros 
Municipais. Da década 30 a 70, foram criados os Coman-
dos de Bombeiros nas cidades da Beira, Quelimane e Nam-
pula. De 1983 a 1993 a actividade estende-se a Chimoio, 
Pemba, Nacala Porto e Angoche.   

 Em 1989, a designação Corpo de Salvação Pública 
muda para Serviço Nacional de Bombeiros como uma insti-
tuição que presta serviço público e subordina-se ao Minis-
tério do Interior, sendo extinto o Corpo de Salvação Públi-
ca.   

 Em 2009 é criado o Serviço Nacional de Salvação 
Pública como organismo público de natureza para-militar  e 
extinto Serviço Nacional de Bombeiros. De 2007 à 2011 
foram criados os Comandos Provinciais do SENSAP de 
Gaza, Maputo Província, Inhambane, Tete e Niassa com-
pletando assim a cobertura dos serviços  de  bombeiros  em  
  

 
todas as capitais provinciais. 
 O Serviço Nacional de Salvação Pública tem como 
âmbito de actuação, todo território nacional, e tem como 
objectivo a Prevenção de riscos, Socorro e Salvamento de 
pessoas e bens em caso de incêndios, acidentes e calamida-
des.■ 

Francisco Pereira desafiado a implementar gestão transparente 
  Beira (O Autarca) – O Eng. 
Francisco Pereira foi empossado ontem 
pelo Primeiro-Ministro Carlos Agos-
tinho de Rosário na nova função para a 
qual foi nomeado semana passado pelo 
Conselho de Ministros, designadamen-
te para exercer o cargo de Director E-
xecutivo do Gabinete de Reconstrução 
pós-Idai. Na ocasião, o Primeiro-Mi-
nistro desafiou o Eng. Francisco Perei-
ra a implementar uma gestão transpa-
rente no processo de recuperação das 
infra-estruturas destruídas pelo ciclone 
Idai na região centro, com maior enfâ-
se na cidade da  Beira, a capital da pro- 

 
 

O Eng. Francisco Pereira (a direita), ontem, 
quando recebia posse pelo Primeiro-Ministro 

Carlos Agostinho de Rosário 
 

avaliação dos danos causados pelo ci-
clone, preprar o plano de reconstrução 
(…). Esperamos de si a criação de con-
dições materiais e humanas para a ma-
terialização do objecto do gabinente, 
garantir uma articulação permanente e 
coordenada entre o Governo Central, 
autoridades locais, municipais e parcei-
ros de cooperação em todas as fases de 
implementação do programa e privile-
giar uma gestão transparente dos recur-
sos humanos, materiais e financeiros a 
serem alocados ao Gabinete” – salien-
tou o Primeiro-Ministro Carlos Agos-
tinho de Rosário.■ (Redacção) 

vincial de Sofala, por sinal o segundo 
maior centro económico do país. 
 “O Gabinete de Reconstrução 
pós-Idai deve focar as  suas  acções  na 
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 Salimo Abdula e Pedro Proença projectam Liga de 
Clubes da CPLP 

 

 A sede da Comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa (CPLP), 
em Lisboa, Portugal, acolheu na última 
quinta-feira (18Abril19) a cerimónia 
da assinatura do protocolo que visa a 
criação da Liga de Clubes de Futebol 
da CPLP, numa iniciativa da Confede-
ração Empresarial da CPLP, presidida 
pelo empresário moçambicano Salimo 
Abdula, e a Liga Portuguesa de Fute-
bol Profissional (LPF). 
 O protocolo foi assinado pelos 
presidentes da CE-CPLP e da LPF, res-
pectivamente Salimo Abdula e Pedro 
Proença, tendo como objectivo princi-
pal criar sinergias para a evolução e 
mobilidade do futebol e dos atletas no 
espaço da CPLP.   

 Pedro Proença, em declarações 
à Liga TV, disse que este acordo vem 
no seguimento da política de interna-
cionalização da Liga. “O mercado asiá-
tico, o mercado da saudade e o merca-
do dos jogadores internacionais que jo-
gam em Portugal já tinham sido con-
quistados, faltava-nos entrar no merca-
do da CPLP. São mais de 270 milhões 
de potenciais consumidores e, por isso, 
interessa-nos, e de que maneira, poten-
ciar aquelas que são as nossas capaci-
dades económicas. Em Dezembro assi-
namos o memorando de entendimento 
com a Federação angolana – recordo 
que vamos ser responsáveis pela im-
plementação da Liga angolana – e este 
memorando de entendimento segue na 
continuidade dessa polítca” – referiu o 
Presidente da Liga de Portugal.   

 Salimo Abdula enalteceu os 
dois pilares importantes da CE-CPLP, 
que assentam nas partes sociais e eco- 
nómicas. “Em grande oarte dos países 
da CPLP, em principal nos PALOP, 
cerca de 75% da população é jovem e é 
preciso dar-lhes ocupação.  O  desporto 

 
Momentos que caracterizaram a cerimónia da assinatura do protocolo, 

entre CE-CPLP e a LPF, que visa a criação da Liga de Clubes de Futebol da CPLP 

é uma solução para que não se desviem 
em fins que não são os mais saudáveis, 
mas, ao mesmo tempo, a experiência 
da Liga Portugal pode ser transferida 
para melhorar o desempenho das Ligas 
dos países dos PALOP, transformál-las 
em Ligas mais profissionais e mais 
sustentáveis e criar uma visão comum 
para atacarmos o mercado deste grande 
negócio, que é o futebol”. 
 

 Há menos de um mês foi lan-
çada em Portugal a União dos Treina-
dores de Futebol dos países da CPLP 
que vai envolver as Associações de 
Treinadores da modalidade dos países 
da CPLP, uma iniciativa que tem como 
impulsionadora a Associação Nacional 
de Treinadores de Futebol de Portu-
gal.■ (LANCEMZ/ Alfredo Júnior 
com LPF) 

Correspondênci@ Electrónic@ 
 

Por: Viriato Caetano Dias 
(viriatocaetanodias@gmail.com) 
 

“O país está a criar uma geração 
de corruptos” 
- Da boca que chora não sai boas palavras – Makuta 
Nkondo, jornalista e político angolano   

 Na véspera da minha despedida do Zóbuè, onde permaneci durante duas 
semanas, conversei com o velho Zumbulani (tradução livre de: “revelai-vos”). O 
cerne do debate era a situação geral do país que, no entender do meu interlocutor, 
não está saudável.  
 

 

O seu Diário Electrónico Editado na Beira 
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 Para o velho Zumbulani, uma pessoa pode até su-
portar o peso da pobreza, mas nunca engolir as pílulas a-
margas da injustiça. É a injustiça que fermenta a “massa” 
das manifestações, causadoras da instabilidade e dos con-
flitos sociais marcantes. Para ele, o modelo de desenvolvi-
mento do país é injusto, porque não promove o crescimento 
abrangente nem a diversificação económica.  
 Acutilante e por vezes irónico nas suas abordagens, 
o velho Zumbulani diz que a ideia da criação de riqueza foi 
mal “encaixada” e precipitada, porque muitas pessoas a-
pressaram-se (e ainda se apressam) em desenvolver e re-
quintar habilidades da corrupção. O “cabritismo de conve-
niência” criou teias de corrupção difíceis de combater feroz 
e energicamente.  
 O perigo disso não é a institucionalização da cor-
rupção que pode ser varrida através de um conjunto de leis, 
mas sim a enraização da mesma. Que ninguém se deixe en-
ganar: a desraização da corrupção leva sempre o dobro dos 
anos que a corrupção levou. Não há tempo que apague as 
sequelas da corrupção. A corrupção enraizada não acaba 
com a prisão nem a morte do corrupto.    
 

 Uma das injustiças que mais orbitam na cabeça do 
velho Zumbulani é a de ter dirigentes que não percebem 
nada de desenvolvimento, o que faz com que o povo carre-
gue o fardo das suas incapacidades de formular políticas 
coerentes. De olhar fixo para os céus do Zóbuè, em busca 
de qualquer resposta, o velho Zumbulani colou-me às se-
guintes questões:  

1. Como criar riquezas sem fábricas e sem indústrias 
transformadoras (as únicas que temos são de bebidas 
alcoólicas)? 

2. Como é que um país pobre como Moçambique alme-
ja o desenvolvimento quando baixa os preços de be-
bidas alcoólicas e sobe vertiginosamente os preços 
dos serviços básicos (água e electricidade)?  

3. Como desenvolver um país onde as crianças conhe-
cem melhor as funcionalidades dos telemóveis que a 
importância de plantio de uma árvore. 

4. Como desenvolver um país sem escolas e educação 
de qualidade? 

5. Como desenvolver um país de reuniões (não confun-
da com debates) intermináveis e sem soluções à vis-
ta?  

6. Como desenvolver um país onde a qualidade de alu-
nos da escola primária e da universidade é a mesma? 
Aliás, ambos usam a mesma sala, a mesma carteira, o 
mesmo curriculum e têm o mesmo professor! 

7. Como desenvolver um país onde as igrejas, que nas-
cem como cogumelos em tempo chuvoso, transfor-
maram-se em bazares da fé?   

8. Como desenvolver um país com insurgentes que ater-
rorizam, roubam, matam e destroem?  

9. Como desenvolver um país com um Parlamento dis-
funcional e letárgico? Sabe, amigo Viriato “o Parla-
mento não debate Moçambique e parece, enfim, uma 
sinagoga para uns, uma cabana à beira mar para fazer 
a sesta, para outros).    

10. Como desenvolver um país onde as pessoas perderam 
o espírito solidário? Os músicos, por exemplo, já 
não cantam gratuitamente a favor das vítimas 
dos desastres naturais e dos direitos humanos. O 
vil metal tomou conta da sociedade, meu amigo 
Dias.   

 Para encerrar, resta dizer que o velho Zumbulani 
prometeu, em breve, lançar suas memórias. Zicomo (obri-
gado) e um abraço nhúngue aos camponeses do Zóbuè, pe-
los quilos que ganhei.■ 

Festival AZGO celebra 
obra de Oliver Mtukudzi 

 Maputo (O Au-
tarca) – A 9ª Edição do 
Festival AZGO, que irá 
partilhar no mesmo palco 
músicos nacionais e es-
trangeiros, cuja fase de 
inscrição encerra na próxi-
ma quinta-feira (25Abril 
19), será dedicada a cele-
bração da vida e obra Oli-
ver Mtukuzi, artista zimba-
bweano considerado um 
dos ícones da música afri-
cana, que perdeu a vida vi-
tima de doença, a 23 de Ja-
neiro de 2019. 
 O músico zimba-
bweano já era um dos no-
mes confirmados para a e-
dição de 2019  do  Fesrival 

AZGO. “Mas não só, Mtu-
kuzi foi um dos músicos 
que marcaram edições an-
teriores do festival, preci-
samente em 2014, sendo, 
por isso, natural quanto 
necessária a sua homena-
gem num momento que se 
espera especial” – destaca 
um comunicado da organi-
zação do festival enviado à 
nossa Redacção. 
 Segundo a fonte, a 
banda zimbabweana fun-
dada e liderada por Oliver 
Mtukuzi – Black Spirits – 
vai imortalizar o monstro 
nas vozes de Styewart, Xi-
xel, Yolanda e Kaliza.■ 
(Redacção) 
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