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INAMAR e INAHINA saem do Ministério dos 
Transportes e Comunicação para o Ministério do 
Mar Águas Interiores e Pescas 

 
 

 Beira (O Autarca) – O Con-
selho de Ministros decidiu esta semana 
modificar a tutela do Instituto Nacional 
da Marinha (INAMAR) e do Instituto 
Nacional de Hidrografia e Navegação 
(INAHINA).  
 Com efeito, as duas institui-
ções públicas deixam de ser tuteladas 
pelo Ministério dos Transportes e Co-
municação e passam a estar vinculadas 
ao Ministério do Mar Águas Interiores 
e Pescas. 
 O Conselho de Ministros, reu-
nido na sua 6ª Sessão Ordinária do ano 
2019, no passado dia 26 de Fevereiro 
corrente, justificou a modificação da 
tutela do INAMAR e do INAHINA 
com a necessidade de adequá-los ao re-  

 

Frase: 

 

6+3 é 9, mas o mesmo acontece com 5+4. A forma como você faz as 
coisas nem sempre é a única maneira de fazê-las, respeite o modo de 
pensar de outras pessoas – Will Smith 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 28/02/2019 

Compra Venda Moeda País 

70.71 71.11 EUR UE 

62.08 63.31 USD EUA 

4.44 4.53 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 
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 Por seu turno, o INAHINA, a-
través dos seus sectores técnicos, ofe-
rece diversos serviços ao público, rela-
cionados com as técnicas e ciências 
marinhas, nomeadamente levantamen-
tos hidrográficos, levantamentos topo-
gráficos, medição de parâmetros físi-
cos da água, correntes, ondas, marés, 
modelação, mergulho profissional, si-
nalização marítima, compensção de a-
gulhas magnéticas e frete de embarca-
ções técnicas. Para a realização dessas 
actividades o INAHINA dispõe de e-
quipamento moderno e pessoal qualifi-
cado, e obedece estritamente aos pa-
drões de qualidade recomendados in-
ternacionalmente.■ (Érica Chabane) 
 

belecimento e manutenção das condi-
ções de segurança marítima para a rea-
lização das actividades da Marinha; a 
promoção e incentivo da eficiência e 
competição através da regulamentação 
económica e específica no interesse 
dos utilizadores e prestadores de servi-
ço. E, compete ao INAMAR propôr 
políticas e legislação do ramo da Ma-
rinha; aplicar e zelar pelo cumprimento 
da legislação nacional sobre segurança 
marítima e das convenções internacio-
nais relativas aos assuntos marítimos 
que o país tenha ratificado; para além 
de licenciar, fiscallzar e controlar as 
actividades do ramo da Marinha; entre 
outras competências. 
 

Continuado da Pág. 01 
gime de tutela e superintendência exer-
cida pelo Ministro que superintende a 
principal área de actividade. 
 O Governo considera que a 
medida permitirá viabilizar e ajustar a 
organização e funcionamento, necessá-
rios ao aumento da carga vertical de 
funções, em matéria de administração 
e segurança marítima (INAMAR), bem 
como a oceanografia e hidrografia 
(INAHINA).  
 Constituem atribuições do 
INAMAR, o exercicio da autoridade 
marítima nas áreas de jurisdição marí-
tima, 1acustre e fluvial e no domínio 
público marítimo; a promoção do  esta- 

Uma Data na História 
 

Por: João de Sousa 

28 de Fevereiro de 1964 ... Chica Sales 
   Conheci-a no basquetebol do Ferroviário da Beira, 
creio que numa altura em que o saudoso Carlos Beirão era 
treinador. Depois, convivi com ela em Maputo, na minha 
fase dos relatos desportivos, quer no Costa do Sol, quer na 
Selecção Nacional de Femininos.     
 Anos depois de ter deixado de praticar a sua moda-
lidade preferida, “conheço” Chica Sales na pintura, e noto, 
na grande maioria dos seus quadros, a sensualidade, a dor e 
a alegria. Não pinta a tristeza. Pinta a Mulher, pinta o amor. 
Recordo-me duma passagem da entrevista que me conce-
deu em Pretória: “A minha Mãe foi a grande inspiradora”. 
 Francisca Sales Machado, natural de Panda, pro-
víncia de Inhambane, Graduou-se em Construção Civil no 
Instituto Industrial de Maputo em 1984. Frequentou poste-
riormente, por dois anos, a Faculdade de Arquitectura da 
Universidade Eduardo Mondlane. Graduou-se em Desenho 
de Interiores e Decoração, em Washington pela “Patrícia S-
tevens School of Interior Design and Fashion Merchandise” 
e pela “New York School of Interior Design” em 1994. 
 

 
 De 1996 a 2008 apresentou várias exposições indi-
viduais e colectivas em pintura e decoração em Moçambi-
que, Estados Unidos da América, África do Sul, Zâmbia, 
Espanha, Brasil, China, Macau e  Argélia.  
 Chica Sales nasceu no dia 28 de Fevereiro de 1964. 
Comemora hoje os seus 55 anos de idade.■ 
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Reabilitação da antiga EN-6 será concluída até 
Março próximo 

 

 Beira (O Autarca) – O Presi-
dente do Conselho Autárquico da Beira 
(CAB), o Eng. Daviz Mbepo Simango, 
visitou ontem, quarta-feira (27) as o-
bras de reabilitação de raiz da antiga 
Estrada Nacional Número Seis, tendo 
constatado com satisfação o bom riti-
mo da empreitada, a cargo da empresa 
local denominada Sometal. 
 A empreitada consiste na re-
moção da antiga base de asfalto que se 
apresentava em estado muito degrada-
do, tornando a via praticamente intran-
sitável, pela colocação de uma nova 
base revestida de paves, numa exten-
são de cerca de 12 quilómetros, entre o 
troço entre Inhamízua e Munhava.  
 A iniciativa da reabilitação da 
via enquadra-se no projecto da edilida-
de que visa a melhoria do estado de 
transitabilidade das estradas da urbe, 
tendo para o efeito sido aplicados 150 
milhões de meticais, fundos próprios 
do Município. 
 Durante a visita as obras, Da-
viz Simango apurou que a empreitada 
já foio executada em mais de 95 por 
cento, e recebeu garantias que dentro 
de aproximadamente vinte dias a obra 
estará concluída e disponível para o 
seu pleno uso. 
 O autarca Daviz Simango e-
nalteceu o comprometimento do em-
preiteiro Sometal, que demonstrou em-
penho e sobretudo está a realizar traba-
lho de boa qualidade.  
 “O trabalho desta empresa de-
monstra que empreiteiros locais são ca-
pazes de realizar obras de qualidade 
desejavél e em tempo útil. A Sometal é 
exemplo disso e estamos  muito  mara- 

vilhados, com certerza de que dentro 
de dias retornaremos para a  inaugural- 

ção” – destacou Daviz Simango.■ (Re-
dacção) 

Sasol anuncia novo Director 
Nacional para Moçambique 
  Maputo – A Sasol anunciou 
em comunicado distribuído esta quin-
ta-feira (28) a nomeação de Ovídio Jo-
sé Sarmento Rodolfo ao cargo de Di-
rector Nacional para Moçambique. 
 

 Segundo o comunicado, Oví-
dio Rodolfo vem para a Sasol com uma 
experiência consolidada na indústria de 
Petróleo e Gás em vários cargos de En-
genharia, Gestão, Área Comercial e Li-
derança. 
 

 Ovídio Rodolfo é formado em 
Engenharia Mecânica e tem Mestrado 
em Administração de Empresas. Ele o-
cupou vários cargos seniores em em-
presas nacionais e internacionais. 
 

 Iniciou a sua carreira na BP 
em Moçambique, onde propôs e ini-
ciou uma estratégia que iniciou a  vira-  
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gem do negócio de lubrificantes em 
termos de rentabilidade, enquanto no 
IPG ele liderou e coordenou a fase de 
concepção de três projectos de termi-
nais de petróleo em Maputo, Beira e 
Moatize. Na Inpetro Energy, foi gestor 
de todas as operações de recepção, ar-
mazenamento e despacho de combustí-
veis. 
 Sobre esta nomeação, Gilbert 
Yevi, Vice-Presidente Sénior da Sasol 
Exploration and Production Internatio-
nal, comentou: “Estamos muito satis-
feitos e confiantes de que a sua nomea-
ção beneficiará não só a Sasol, mas to-
dos os nossos parceiros em Moçambi-
que, dado o seu vasto conhecimento da 
indústria”. 
 “Ao longo da última década, a 
 

uma prova do nosso compromisso com 
o desenvolvimento de Moçambique, 
com moçambicanos e através de mo-
çambicanos, construindo sobre a nossa 
base de parcerias em que todos saímos 
a ganhar”. 
 

Sobre a Sasol: 
 A Sasol é uma empresa intern-
acional integrada de energia e produtos 
químicos que se serve do talento e da 
experiência dos nossos mais de 32 400 
profissionais que trabalham em 37 paí-
ses. Desenvolvemos e comercializa-
mos tecnologias, e construímos e ope-
ramos instalações de escala mundial 
para a produção de uma série de cor-
rentes de produtos de alto valor, in-
cluindo combustíveis líquidos, produ-
tos químicos e eletricidade com baixo 
teor de carbono.■ (Redacção) 
 

disponibilidade de gás dos campos de 
gás de Pande e Temane incrementou o 
mercado doméstico de gás em Moçam-
bique, permitindo o fornecimento gros-
sista e retalhista de gás. Além disso, o 
desenvolvimento de infraestruturas de 
gás estimulado pela Sasol e seus par-
ceiros ajudou a impulsionar o desen-
volvimento socioeconómico e a diver-
sificação económica nacional. Hoje, 
cerca de um terço da electricidade em 
Moçambique é gerada a partir do gás 
de Pande e Temane.  Acreditamos que 
Ovídio Rodolfo será um grande trunfo 
para a nossa empresa, trazendo novas 
ideias e perspectivas para continuar a 
nossa forte parceria com Moçambique 
e o seu povo”.   

 Ele concluiu dizendo que a no-
meação  de  Ovídio  Rodolfo  é    "mais 
 

Correspondênci@ Electrónic@ 
 

Por: António Justo, Alemanha 

Portugal perdeu riqueza e prosperidade com a 
introdução do Euro (- 40.604 euros por habitante) 
  Com a Zona Euro como com a Globalização só os 
Grandes avançam. 
 Desde a Introdução do Euro (1999 até 2017), o im-
pacto da moeda comum na prosperidade dos países só foi 
positivo para Alemanha, Holanda e Grécia, tendo estes ge-
rado mais riqueza do que teria sido sem o Euro, como rela-
ta o resultado de um estudo realizado pelo “Centrum für 
Europeische politik” in Freiburg. 
 O efeito de prosperidade Euro-Estado foi para a A-
lemanha 1.893.000 milhões de Euros (1,893 trilhões de Eu-
ros), o que corresponde a um ganho de cerca 23.000 Euros 
por habitante. 
 Para a Holanda 346.000 milhões de Euros, o que 
corresponde a cerca de 21.003 Euros por habitante. 
 Para a Grécia 2.000 milhões de Euros, o que cor-
responde a cerca de 190 Euros por habitante. 
 

Os restantes países perderam riqueza e prosperidade 
 A Espanha perdeu 224.000 milhões de Euros, o 
que corresponde a cerca de 5.031 Euros por habitante. A 
Bélgica perdeu 69.000 milhões de Euros, o que correspon-
de a cerca de 6.370 Euros por habitante. Portugal perdeu 
424.000 milhões de Euros, o que corresponde a cerca de 
40.604 Euros por habitante. A França perdeu 3.591.000 
milhões de Euros, o que corresponde a cerca de 55.996 Eu-
ros por habitante. A Itália perdeu 4.325.000 milhões de Eu-
ros, o que corresponde a cerca de 73.605 Euros por habi-
tante 
 No que se refere a Portugal passo a citar o que o 
Estudo diz: “Portugal beneficiou apenas ligeiramente do 
Euro nos primeiros anos após a sua introdução. Nos anos 
seguintes, o Euro conduziu cada vez mais a um declínio da 
prosperidade.   Cumulativamente,    conduziu   a  perdas  de  
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ainda maiores. Portugal deve implementar reformas para 
aumentar o PIB per capita para poder beneficiar do euro a 
médio prazo. Por exemplo, as condições-quadro para o in-
vestimento devem ser melhoradas e as despesas públicas u-
tilizadas menos para o consumo e mais para o investimen-
to”.  
 

Quem mais perdeu foram os emigrantes que se 
encontram em países de moeda forte 
 Portugal parece estar a recuar permanentemente; 
não há uma política económica comum de caracter susten-
tável de governo para governo. A Geringonça está mais in-
teressada no consumo do que na produção e em faz política 
partidária com 35 horas para os empregados do estado (as-
sim a esquerda assegura um grande potencial de eleitorado 
nos empregados públicos) enquanto a Alemanha faz políti-
ca de Estado incrementando investimentos e impondo aos 
funcionários do estado 40 horas semanais. Também a Itália, 
a longo prazo, se encontra em situação parecida à de Por-
tugal. Segundo o estudo, a Espanha encontra-se no bom ca-
minho. 
 De facto, neste sistema só os países que apostem na 
qualidade e na produção manterão a pedalada dos mais for-
tes num mundo cada vez mais a favor dos grandes e dos 
que não têm medo de mudanças estruturais. Nesta concor-
rência os que ganham na zona Euro, são os mesmos vão 
ganhar na globalização liberal. 
 Em geral os países usufrutuários do Euro consegui- 
 

ram riqueza sobretudo devido às exportações e lucraram 
devido a salários baixos, alta qualidade e a desvalorização 
do Euro em 20% em relação ao dólar e ao iene. 
 

 O estudo investigativo também se serve da compa-
ração de países sem o Euro mas de estruturas semelhantes 
(Japão). 
 

 Quem adoptou o euro terá de estar consciente que 
para não passar à parte de trás da liga terá de aumentar e a-
perfeiçoar a produção atendendo à filosofia económica des-
ses países e à consequente concorrência.  Não chega ir vi-
vendo do consumo, dos emigrantes e do turismo.  
 

 O Euro é uma moeda de alto risco para quem não 
produza em termos de alta concorrência, porque não pode 
usar o truque da desvalorização da moeda que defende a 
própria produção, mas castiga o cidadão que se vê obrigado 
a comprar sobretudo produtos nacionais porque os estran-
geiros se tornam mais caros. 
 No sistema partidário português, que se diz em boa 
companhia com a EU, terá de haver um consenso nacional 
com uma correspondente estratégia de dar resposta às exi-
gências do sistema. A economia liberal que o país adoptou 
soberanamente não dá lugar para desculpas nem culpabili-
zação de uns partidos em relação aos outros. Não haverá 
congruência de discurso sempre que num sistema não se in-
crementam políticas coerentes com o sistema em que vive e 
na continuidade. Como em Portugal a política vive de ci-
clos de eleição para eleição não haverá hipótese de se sair 
da precaridade em relação a países de economia moderna.■ 
 

INAM anuncia chuvas moderadas a fortes 
acompanhadas de trovoadas no centro e norte 

 Maputo (O Autarca) – O 
INAM – Instituto Nacional de Meteo-
rologia prevê a ocorrência de chuvas 
moderadas a fortes  (30 a 50 milíme-
tros em 24 horas), acompanhadas de 
trovoadas severas e ventos com raja-
das, a partir da tarde de amanhã, sexta-
feira (01 de Março), tendo como  prin-
cipais áreas de risco 37 distritos das 
províncias da Zambézia (centro), Nam-
pula e Niassa (norte). 
 Segundo o INAM, na provín-
cia da Zambézia serão afectados os 
distritos  de  Pebane,  Gilé,  Alto Molo- 

cue, Gurue, Molumbo, Namarrôe, Ille, 
Lugela, Molevala, Milange, Morrum-
bala, Mocuba, Maganja da Costa, Na-
macura, Nicodala e cidade de Queli-
mane. Na província de Nampula, os 
distritos de Monapo, Muecate, Mecu-
buri, Ribaué, Lalaua, Malema, Nacar-
rôa, Memba, Nacala, Iha de Moçambi-
que, Mossuril, Mongicual, Meconta, 
Angoche, Larde, Moma e cidade de 
Nampula. E na província do Niassa, os  
distritos de Cuamba, Metarica, Mecan-
helas e Mandimba. 
 O INAM tambem se prevê a o- 
 
 

corrência de chuvas fracas a modera-
das (10 a 30 milímetros em 24 horas), 
acompanhadas de trovoadas e ventos 
com rajadas  na província de Maputo e 
sul de Gaza nas primeiras horas do dia 
de amanhã. 
 Em face da ocorrência dos dois 
fenómeno meteorológicos que afecta-
rão cinco províncias do país, Maputo, 
Gaza, Zambézia, Nampula e Niassa, o 
INAM sugere a tomada de medidas de 
precaução e segurança, face ao risco 
associado as chuvas for-tes, acompan-
hadas de trovoadas severas.■ (R) 
 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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Matias Damásio inicia shows amanhã em Moçambique 
 

 
 

 Maputo (O Autarca) – A 
BDQ Concertos e os seus patrocinado-
res Vodacom e o BCI e parceiros, a-
presentam, dia 01 de Março próximo, 
pelas 20:00 horas, no Centro Interna-
cional de Conferências Joaquim Chis-
sano (CCJC), em Maputo, um Jantar 
de Gala com o músico angolano Ma-
tias Damásio. No dia 02 de Março no 
campus da UEM pelas 19:00 horas, o 
músico angolano irá participar no se-
gundo concerto da sua tournée por Mo-
çambique. Neste concerto especial, 
Matias Damásio terá a companhia de 
artistas moçambicanos, nomeadamen-
te: Mimae, Júlia Duarte, Twenty Fin-
gers, Abuchamo Munhoto, Mr. Bow e 
do músico angolano Cef para além do 
DJ Supaman. Todos eles são artistas de 
grande qualidade e irão certamente 
contribuir para a festa que se augura 
intensa. 
 

 Conhecido pelas suas compo-
sições ricas e de letras bastante profun-
das, quer quando o assunto é o amor, 
quer quando se trata de assuntos so-
ciais, Matias Damásio conquistou rapi-
damente a simpatia do público moçam-
bicano e não só. 
 

 Amanhã, ao meio-dia, está 
prevista uma Conferência de Imprensa 
Auditório do BCI – Sede, na capital do 
país, sobre a vinda e o início dos shows 
de Matias Damasio em Moçambique. 
 

 Na sexta-feira da próxima se-
mana  (08  de Março), Matias Damásio  

irá actuar na cidade de Beira, onde o 
artista angolano tem muitos fãs.■ (R) 
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