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Daviz Simango alerta para a vulnerabilidade da Beira 
  Beira (O Autarca) – Devido a 
sua caractecrização geo-física, a cidade 
da Beira já foi referida a nível mundial 
como sendo uma das que apresenta 
maiores riscos à vulnerabilidade face 
as mudanças climáticas. A sustentabili-
dade da Beira, uma importante cidade 
da costa índico e porta estratégica do 
interland da África Austral, é um desa-
fio permanente que sugere a conjuga-
ção de esforços conjuntos, pois o desa-
parecimento da urbe não afecta somen- 
te os beirenses… E, por oasião da cele-
  

bração recente do 113º aniversário da 
cidade (20AGOSTO2020), o Presiden-
te do Conselho Autárquico da Beira 
(PCAB), Eng. Daviz Simango reiterou 
o alerta para a vulnerabilidade da cida-
de face às mudanças climáticas, lem-
brando os impactos do ciclone idai 
(14-15/Março de 2019).  
 “A Beira (velha Aruangua) é 
uma cidade vulnerável e que está sujei-
ta as mudanças climáticas. Quer o idai, 
assim como os outros fenómenos de 
precipitação  que  afectaram  a  cidade,   

Eng. Daviz Simango, Presidente do Conselho 
Autárquico da Beira, Homem incansável 

pela defesa e progresso da cidade  

  

 

 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 25/08/2020 
Compra Venda Moeda País 

83.43 85.09 EUR UE 

70.71 72.11 USD EUA 

4.18 4.27 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

 
 

Frase: 
Não se apegue a ninguém. Trate as pessoas como elas te 
tratam. As pessoas só dão valor ao que elas não podem 
ter.■ 
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A Beira é uma das mais paradisiacas cidades moçambicanas e da região da África Austral, 
e uma das mais cotadas da costa índico, cuja sustentabilidade merece atenção global 

Municípios moçambicanos 
recebem capacitação na Beira   
 

mostraram claramente a sua vulnerabi-
lidade” – sublinhou Daviz Simango 
(várias vezes laureado à categoria de 
Melhor Presidente de Município de 
Moçambique e algumas vezes designa-
do Melhor Gestor Público na região).  
 Para o autarca, a construção de 
infraestruturas para o escoamento das 
águas é um dos principais desafios da-
quela cidade e espera-se que até finais 
do primeiro semestre de 2021 sejam 
lançados os concursos para as obras. 
 “Há um estudo de modelos 
(para o escoamento) que nós fizemos e, 
assim, sabemos exactamente quais são 
as zonas vulneráveis, onde há maior i-
nundação e onde há maiores riscos” – 
revelou. 
 Falando numa conferência 
com a imprensa por ocasião do aniver-
sário da cidade, semana passada, o au-
tarca Daviz Simango referiu que já e-
xiste um fundo de 60 milhões de euros, 
disponibilizado pelo Banco Mundial e 
pelo Governo dos Países Baixos, para a 
construção das infraestruturas, visando 
reduzir a vulnerabilidade da Beira. 
 “A nossa intenção é garantir 
que a cidade tenha o máximo possível 
de bacias (de retenção de água” – afir-
mou. 
  O ciclone idai que atingiu o 
centro de Moçambique em Março de 
2019, provocando mais de 600 mortes, 
o seu epicentro foi a Beira severamente 
atingida pelo evento meteorológico ex-
traordinário e só não desapareceu do 
mapa por beneficiar da inteligência hu-
mana local que tem permitido anteci-
par soluções que conferem resiliência 
heróica à cidade. Por isso, o Presidente 
da Beira é convidado regular de vários 
fóruns internacionais onde são parti-
lhadas experiências de boa governação 
local.■ (Chabane Falume/ Lusa) 
  

 Beira (O Autarca) – O Presi-
dente do Conselho Municipal da Beira, 
Daviz Simango enalteceu o empenho 
do Banco Mundial em apoiar o desen-
volvimento institucional dos municí-
pios moçambicanos. O Banco Mundial 
tem se destacado pela sua qualidade de 
um dos mais importantes parceiros de 
cooperação com as autarquias nacio-
nais, particularmente com o Município 
da Beira que tem beneficiado de diver-
so apoio técnico e financeiro para via-
bilizar iniciativas locais de sustentabi-
lidade e desenvolvimento. 
 Daviz Simango transmitiu a 
congratulação ao Banco Mundial na 
manhã desta terça-feira, discursando na 
abertura do seminário de capacitação 
dos municípios moçambicanos sobre 
gestão de recursos financeiros. O semi-
nário decorre hoje na cidade Beira.     
 Promovido pelo  Ministério  de 

 
Um pormenor de gestores municipais em 
capacitação hoje na Beira, sobre finanças    

Administração Estatal e Função 
Públi-ca, o evento é financiado pelo 
Banco Mundial. 
 Objectivamente, pretende-se 
capacitar os municípios moçambicanos 
sobre práticas de gestão de recursos fi-
nanceiros disponibilizados pelo Banco 
Mundial, que devem ser cumpridas no 
processo de implementação de project-
tos de iniciativa local financiados pelo 
BM.■ (R) 
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Conheça os 10 países mais sustentáveis do mundo 
  O Environmental Performance 
Index (EPI) é um ranking que analisa o 
desempenho sustentável pelo mundo. 
Comandado por universidades nos Es-
tados Unidos, ele tem como principal 
objectivo descobrir quais países cui-
dam melhor de seus recursos e desen-
volvem mais iniciativas em prol do 
meio ambiente. Na edição de 2020, o 
estudo avaliou 180 nações e 32 métri-
cas, como poluição e biodiversidade. 
Confira os top 10.  
 1. Dinamarca 
 A Dinamarca é um exemplo de 
sustentabilidade e consciência am-
biental. Muito disso se deve aos con-
ceitos adoptados pela capital, Copen-
hague. Além de oferecer altos níveis de 
qualidade de vida, a cidade tem, entre 
suas prioridades, a promoção de espa-
ços públicos e condições sociais. A 
preferência por bicicletas, produtos or-
gânicos e energia renovável também 
contribuíram para que o país alcanças-
se esse patamar.   
 2. Luxemburgo 
 O pequeno país europeu é re-
conhecido principalmente por investir 
em políticas públicas voltadas à mobi-
lidade. Ele não só incentiva a popula-
ção a comprar carros ecológicos como 
é o único no mundo a oferecer trans-
porte público gratuito. Outra frente que 
Luxemburgo aposta pesado é a expan-
são de energia solar fotovoltaica.  
 3. Suíça 
 A Suíça prega entre seus habi-
tantes o respeito ao meio ambiente e a 
consciência real da necessidade de ge-
rar impacto positivo ao ecossistema. 
Essa mentalidade foi responsável por 
fazer com que o país se tornasse pre-
cursor em acções contra gases poluen-
tes. O governo também criou progra- 
mas para controlar o desmatamento de 
suas florestas e incentivou a adesão a
  

 

fontes de energia pouco poluentes.  
 4. Reino Unido 
 Inglaterra, Irlanda do Norte, 
Escócia e País de Gales são bem enga-
jados quando o assunto é sustentabili-
dade. O maior destaque fica por conta 
das estratégias para diminuir a emissão 
de carbono, incluindo uma legislação 
que visa reduzir a zero os gases de e-
feito estufa até 2050. Vale destacar que 
a principal cidade nessa frente é a in-
glesa Bristol.  
 5. França 
 O país é reconhecido por suas 
políticas verdes relacionadas à alimen-
tação. Os supermercados, por exemplo, 
não podem jogar fora a comida que 
não foi vendida. Paris, por sua vez, li-
dera outras iniciativas interessantes. E-
xiste um projecto para tornar a cidade a 
capital da moda sustentável até 2024. 
Já existe até uma legislação que deter-
mina que os prédios comerciais tenham 
telhados verdes ou placas solares.  
 6. Áustria 
 Rica em recursos naturais, a 
Áustria é cortada pelos rios Danúbio e 
Inn e tem uma floresta que  cobre  46%  

de seu território. Para preservar o patri-
mônio, o país segue uma agenda rigo-
rosa. A capital Viena, por sua vez, im-
plementou o projecto Smart City Vien-
na, cujo objectivo é atingir níveis de 
zero emissão de gases e autossufi-
ciência de energia.  
 7. Finlândia 
 Uma das acções mais interes-
santes da Finlândia é importar itens a-
penas de países que oferecem produtos 
oriundos de práticas sustentáveis. A 
nação nórdica também tem 13% das 
florestas protegidas e é abastecida por 
32% da energia renovável. A cidade 
que mais se destaca nesse sentido é 
Lahti. Desde 1997, ela conta com um 
plano de limpeza do ar. Além disso, a 
região é particularmente forte na polí-
tica de gestão de resíduos, crescimento 
verde e ecoinovação.  
 8. Suécia 
 A Suécia é destaque quando o 
assunto é reciclagem. Apenas 1% do 
lixo produzido pela população do país 
vai parar nos lixões. Os outros 99% 
são reciclados, reutilizados ou, em úl- 
timo caso, incinerado para  produzir  e- 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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nergia. O país também tem o primeiro 
shopping de produtos recicláveis do 
mundo. Além de lojas, o centro comer-
cial conta com um restaurante orgânico 
e espaços para debates a respeito do fu-
turo do meio ambiente.  
 9. Noruega 
 No caminho para se tornar o 
primeiro país totalmente movido por e- 
nergia limpa, a Noruega estabeleceu
  
 

vimento sustentável. Para atingir os 
objectivos estipulados, a Alemanha faz 
com que a sua política seja examinada 
regularmente por um grupo de espe-
cialistas internacionais. As acções de 
maior destaque ficam para o sector in-
dustrial. Essen, por exemplo, recupe-
rou áreas degradadas por empresas de 
aço e carvão para se tornar em uma das 
cidades mais limpas do país.■ (notí-
cias-para-sorrir/ Foto: Shutterstock) 
 

que, a partir de 2025, os carros movi-
dos a combustíveis fósseis deixarão de 
ser usados por lá – cerca de 100 mil 
modelos elétricos já estão em circula-
ção. Outro ponto interessante é a ilumi-
nação inteligente da capital Olso, que 
se ajusta de acordo as condições me-
teorológicas e de tráfego.  
 10. Alemanha 
 Desde 2002, o governo se ba-
seia em estratégias para  um  desenvol- 

Correspondênci@ Electrónic@ 
 

Por: Bernardino Tomo 

Finalmente, o curto-circuito não é  
“culpado” 
 

 

 Em quase todos os casos de incêndio que aconte-
cem um pouco por todo o país (nas residências e viaturas, 
nos mercados e escritórios), invoca-se o curto-circuito co-
mo a principal causa, uma justificação automática que só 
serve para baralhar o puzlle da investigação. Mas, desta 
vez, para o caso específico do incêndio que se registou por 
volta das 20 horas de Domingo passado, nas instalações do 
diário CanalMoz e semanário Canal de Moçambique, as 
causas estão relacionadas com "bombas artesanais", confor-
me descreve o CanalMoz na sua conta do facebook. 
 No meu entender, este acto revela uma tentativa de 
silenciar, de forma brutal, o trabalho dos prisioneiros de 
consciência que exercem o ofício jornalístico para desven-
dar os pressupostos que violam a nossa "catorzinha" demo-
cracia; tentativa de impor o medo, tentativa de contrariar o 
processo natural de liberdade de imprensa e tentativa de hi-
potecar o vento da mudança. 
 Ora, sabendo que não se trata de curto-circuito, es-
pera-se que haja uma investigação cautelosa capaz de iden-
tificar os autores e apurar às reais motivações,  de modo 
que sejam responsabilizados pelos seus actos. Este crime 
não deve ter processos gatafunhados às pressas só para fi-
carem empoeirados e apagados pelo tempo. Não se pode o-
lhar para esta situação como algo pequeno e insignificante.  
 

 O exercício jornalístico, no nosso país, sempre foi 
ridicularizado por pessoas que detêm o poder criminal, pes-
soas que se sentem ofuscadas com a verdade, pessoas que 
não reconhecem os seus erros e nunca sonham com uma 
democracia robusta. Praticamente, assiste-se um ambiente 
de terrorismo exacerbado, vive-se o momento de "caça às 
bruxas", momento em que os jornalistas são perseguidos na 
terra e no ar.  
 Todas as letras maiúsculas e minúsculas, línguas e 
pronúncias não são suficientes para descrever este acto vio-
lento que ameaça à prática do jornalismo moçambicano. 
 Apesar de tudo isso, a ousadia dos jornalistas não 
se esgota. O CanalMoz e Canal de Moçambique continuam 
firmes na abordagem de assuntos que sirvam de reflexão, 
para transformar a visão colectiva de um povo que sofre ca-
lado, há muitos anos. 
 
*A luta continua!* Continuaaaa 
*Viva liberdade de imprensa!* Vivaaa 
*Viva jornalismo moçambicano!* Vivaaa 
*Abaixa perseguições!* Abaixaaa 
 

*#EuSouCanalMoz* 
*#EuSouCanalDeMoçambique* 
*#EuSouDemocracia* 
*#EuSouLiberdadeDeImprensa* 
 

O seu Diário Electrónico Editado na Beira 



O Autarca – Jornal Independente, Terça-feira – 25/08/20, Edição nº 3974 – Página 06/08 

 



O Autarca – Jornal Independente, Terça-feira – 25/08/20, Edição nº 3974 – Página 07/08 

 



   
 
Oofffjjj 

O Autarca – Jornal Independente, Terça-feira – 25/08/20, Edição nº 3974 – Página 08/08 

DE VEZ EM QUANDO... 
 

Por: Afonso Almeida Brandão 
 CARREIRISMO POLÍTICO 

  Uma das causas mais evi- 
 

 
 

das... 
 

 Um dos grandes problemas da vida Política Mo-
çambicana é o peso que nela têm «esses carreiristas». Eles 
subalternizam acintosamente os interesses dos cidadãos 
(que dizem representar) em benefício dos próprios interes-
ses e/ou dos Partidos em que se “acomodaram”. Durante as 
Campanhas Eleitorais (incluindo as Presidenciais) todos e-
les prometem e o seu contrário aos Eleitores, mas, depois 
de eleitos, deixam de ter qualquer compromisso com quem 
os elegeu e passam imediatamente a defender OS INTE-
RESSES PESSOAIS E A SERVIR NÃO O POVO MAS 
AS DIRECÇÕES DOS PARTIDOS, pois que, de outra 
forma, não voltarão a ser candidatos (e lá se iria o “polei-
ro”, digo, a sua “carreira política” por água abaixo). Acabar 
com esse CARREIRISMO é, hoje, uma exigência ética da 
República de Moçambique. Que já se faz tarde, convenha-
mos...■ 

dentes da degenerescência do Sistema Político Moçambica-
no reside na profissionalização da actividade política. Os 
profissionais da Política são, geralmente, pessoas que aban-
donaram (ou não conseguiram, sequer, começar a exercer) 
outras actividades. Raramente tiveram profissão em que se 
realizassem como Cidadãos e muitos só têm emprego quan-
do o Partido está no Poder. Alguns abandonaram (ou não 
conseguiram concluir) a Formação Académica para abraçar 
a profissão de Político. Há mesmo quem não esconda a a-
versão a qualquer forma de trabalho. Trabalhar é para al-
guns deles um suplício insuportável. 
 Este fenómeno gera o chamado carreirismo políti-
co, uma situação em que o objectivo predominante do a-
gente político é a defesa do próprio interesse profissional 
de chegar longe e alto. O que verdadeiramente lhe interessa 
é a própria carreira profissional. Mal começam a dar os pri-
meiros passos na Política (na adolescência ou juventude) e-
les aprendem logo as “boas técnicas” do sucesso: cotovela-
das, facadas nas costas, estrangulamentos por trás, intrigas, 
conspirações, traições, assaltos ao Poder, etc., etc., etc.. 
 Quando chegam a adultos não sabem fazer mais 
nada, porque, na verdade, nunca fizeram outra coisa. Al-
guns até se gabam de terem começado aos 14 anos, como 
se isso lhes conferisse vantagem competitiva. Podíamos a-
qui falar de alguns exemplos de políticos moçambicanos 
que “pululam” por aí, mas não desejamos “incomodar” nin-
guém nem ferir susceptibilidades, pois os ditos políticos 
são pessoas “muito sensíveis”  e  ficam  rapidamente  irrita-    
Presidente da República determina revisão das atribuições e competências do MJACR 
 Maputo (O Autarca) – O Presidente Filipe Nyusi determinou na manhã desta terça-feira (25AGOSTO2020) a revi-
são das atribuições e competências do Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos (MJACR). Na sequência, 
o Presidente da República determinou o prazo 60 dias para o próprio Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Reli-
giosos submeter a proposta de estatuto orgânico do Ministério. O MJACR é o órgão Central do Estado que, de acordo com 
os princípios, objectivos e tarefas definidos pelo Governo, é responsável pela direcção, execução e coordenação da área da 
constitucionalidade, legalidade, justiça, direitos humanos e assuntos religiosos.■ 
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