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AECOPS encerra o ano 2020 alcançando posicionamento
estratégico para melhor servir os associados
Beira (O Autarca) – A
AECOPS – Associação dos Empreiteiros de Sofala é uma organização sócioempresarial que pauta pela união de esforços para a promoção de um melhor
ambiente de negócios; empenhada na
procura de soluções que minimizem o
impacto dos constrangimentos e contribuam para o aumento da qualidade de
obras e valorização da classe. Para o
alcance desse desiderato, a AECOPS
definiu estratégias e acções de curto,

DESEJAMOS À TODOS
EMPREITEIROS PRÓSPERO 2021

Mais importante que mostrar ao mundo que temos valores e
Frase: princípios é lutar por eles, e viver diariamente sua verdade.■

médio e longo prazos que incluem a
defesa dos associados e da classe de
empreiteiros em geral, a visibilidade da
sua marca institucional e maior aproximação junto de parceiros e organismos
de tutela, de poder de decisão e influência na formulação de políticas e
normas favoráveis ao desenvolvimento
sustentável, harmonioso e integrado do
sector de construção ao nível local e
nacional.
Esse conjunto de iniciativas resultou ainda no presente mês de Dezembro uma boa nova para a classe dos
CÂMBIOS/ EXCHANGE – 17/12/2020
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2017 no plano interempreiteiros DE
nacionais

Na imagem, associados da AECOPS numa reunião na Beira, podendo observer-se na primeira
linha o Presidente da associação, Mário Amaral e o Vice-Presidente, Ricardo Cunhaque

empreiteiros de Sofala, nomeadamente
a eleição da AECOPS representada pelo respectivo Presidente Mário Amaral
para ocupar o cargo de Vice-Presidente
da Federação Moçambicana de Empreiteiros (FME). Sendo a FME a principal entidade reprentativa do sector
empresarial nacional de empreiteiros, e
tendo em conta o compromisso da
AECOPS na busca incessante de soluções que minimizem o impacto dos
constrangimentos e contribuam para o
aumento da qualidade de obras e valorização da classe de empreiteiros, a nova posição agora ocupada pela
AECOPS na Federação Moçambicana
de Empreiteiros é considerada estratégica para os objectivos definidos e perseguidos pela organização, entanto que
comprometida na criação de condições
favoráveis para a melhoria do ambiente
de negócio ao nível do sector de construção civil em Sofala e no país em geral, justificando perfeitamente a tese de
que a AECOPS encerra o exercício de
2020 assegurando melhor posicionamento para atacar as preocupações dos
associados e do sector de construção
em geral.
A Federação Moçambicana de
Empreiteiros, na qual a AECOPS já está a exercer a Vice-Presidência, é
membro da CTA – Confederação das
Associações Económicas de Moçambique; é uma pessoa colectiva de direito
privado, sem fins lucrativos, dotada de
personalidade jurídica e de autonomia
administrativa, financeira e patrimonial
e é constituída pelas 11 associações

provinciais de empreiteiros, tendo jurisdição sobre todo o território nacional.
E, a FME é o único representante legal dos interesses da classe dos

nacional, e no processo de consolidação dessa legitimidade além fronteiras
está associada a organizações internacionais como, por exemplo, a CIMLOP
– Confederação da Construção e do Imobiliário de Língua Oficial Portuguesa, focada para a criação, para os países aderentes, de condições visando a
captação de investimento estrangeiro e
potenciar os mercados imobiliários de
cada país membro.
A Federação Moçambicana de
Empreiteiros é presidida por Manuel
Pereira, reeleito na Reunião da Assembleia Geral Ordinária tida lugar neste
mês de Dezembro, em Maputo; que na
eventual impossibilidade de representar a organização é representada pelo
Vice-Presidente, no caso vertente podendo ser Mário Amaral.■ (R)

Posteridade da Família de Empreiteiros de Moçambique, a margem da Reunião da
Assembleia Geral da Federação Moçambicana de Empreiteiros, realiada este mês, em Maputo

João Machatine, Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos (a esquerda),
Manuel Pereira, Presidente da Federação Moçambicana de Empreiteiros (a direita) e no meio
Mário Amaral, Presidente da AECOPS e Vice-Presidente da FME, numa ocasião, em Maputo

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/
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MRM reassenta 105 famílias na nova vila em
Namanhumbir
Namanhumbir (O Autarca) –
A Montepuez Ruby Mining (MRM) já
entregou 105 casas a igual número de
famílias na aldeia de reassentamento de
Namanhumbir, construída pela empresa mineira para realojar as comunidades de Nthoro que residiam na concessão da MRM.
A Montepuez Ruby Mining
gastou 10 milhões de dólares na construção da nova aldeia, que faz parte do
contrato de concessão.
A nova aldeia em Namanhumbir e as terras agrícolas associadas cobrem uma área de 2.400 hectares. Além de fornecer casas para as 105 famílias reassentadas, a aldeia dispõe de
infra-estruturas de água e electricidade,
uma escola primária, mercado, igreja,
mesquita, posto de polícia, cemitério e
um aterro sanitário.
A MRM desenvolveu também
um centro de formação profissional
dentro da aldeia como parte do seu
compromisso com o desenvolvimento
contínuo da comunidade. Com um custo adicional de 1,4 milhões de dólares
para todo o programa, as instalações do
CFP incorporam um bloco administrativo, duas salas de aulas, duas oficinas,
balneários e duas residências de empregados e irão formar 2.100 jovens locais
num período de sete anos.
Cada família vai receber um
Título de Propriedade (DUAT) conce-

dido pelo Estado, para uma área de
5.000 m2, que inclui a casa principal,
todas as infra-estruturas adicionais e
dois hectares de terreno agrícola.
De acordo com a Administradora de Montepuez, Isaura Máquina,
esta transferência satisfez tanto os próprios residentes como também o Governo. "Isto tem um grande impacto
nas nossas comunidades, à medida que
se mudam para casas convencionais,
com água potável e electricidade, o que
irá melhorar a sua qualidade de vi-da.
Além disso, as novas casas vão impulsionar o desenvolvimento do nosso
distrito".
O processo de reassentamento
tem tido lugar em colaboração com as
comunidades. Tendo-lhes sido mostrada a casa modelo, foi-lhes dada a oportunidade de dar o seu feedback e os
membros de cada família foram também trazidos para familiarizarem-se
com as casas e verem como estava a
decorrer a construção.
O Presidente da MRM, Samora Machel Júnior, acredita que a parti-

cipação dos residentes foi fundamental
para garantir a confiança. "Estou realmente feliz, porque estamos a atingir o
auge de um processo que levou algum
tempo. As comunidades precisavam de
ser convencidas de que a actividade da
MRM iria beneficiá-las. A construção
da aldeia foi sempre uma prioridade
para nós, apesar das dificuldades impostas pela covid-19, num ano em que
não tivemos receita nenhuma. Contudo, continuamos a assegurar que as
nossas comunidades tenham uma qualidade de vida melhor ".
Uma parte fundamental do reassentamento foi assegurar que a subsistência das famílias fosse sustentada.
"Os 10 milhões de dólares gastos na
nova aldeia incluem a construção de
infra-estruturas, compensação às famílias afectadas pelo projecto de mineração; e a implementação do programa
de restabelecimento dos meios de subsistência, que terá início assim que
concluirmos a relocalização das famílias", explicou Ambrósio Fonseca, gestor sénior da MRM.■ (Redacção/ CI)

2020 trouxe-nos lições,... Saibamos Aproveitar e Partilhar o que é São!

Votos de Bom Natal & Próspero Ano Novo

Carlos Sousa e Família
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Domingos Francisco é o novo Director da AP de Sofala
Beira (O Autarca) – O Secretariado Técnico (ST) da Assembleia
Provincial de Sofala (APS) conta desde esta terça-feira (29Dez2020) com
um novo Director Executivo (DE).
Trata-se de Domingos Francisco, empossado ainda esta manhã, em substituição de Rui Manuel que exerceu a
função nos últimos 15 anos.
O novo DE-ST-APS já foi assessor do Governador da Província de

Sofala para área política e social, tendo
sido, igulmente, Chefe do Gabinete do
Governador de Sofala. Anteriormente,
já havia assumido os cargos de Delegado Provincial do INEFP, Secretário
Permanente do Governo do Distrito da
Beira, Chefe do Departamento do Trabalho Migratório ainda em Sofala. Domingos Francisco é Mestrado em Ciências Políticas e Relações Internacionais.■ (Francisco Esteves)
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Chalane: Município alerta para precaucação e segurança máxima
Beira (O Autarca) – Face a
previsão da passagem do Chalane entre
esta noite e a próxima madrugada, o
Conselho Municipal da Beira alerta
aos autarcas locais para tomarem
maior precaução e segurança, para se
evitar sobretudo perdas de vidas
humanas.
Falando em representação do
Presidente do Município, o Vereador
para de Construção e Urbanização, Albano Carige, disse que existe todo o

Vereador Albano Carige, ontem, em
conferência com a imprensa, sobre o Chalane

risco de a Beira voltar a sofrer severamente como aconteceu com o idai em
Março do ano passado.

“Apelamos a todos os municípes para se prevenirem ao máximo desta Tempestade pode. Devemos evitar
exposição ao relent e lugares vulneráveis a inundações. Coloquem sacos
com areia sobre as chapas de cobertura
para evitar que estas sejam removidas
pela fúria dos ventos que estão a chegar. Devemos permanecer dentro de
casa até termos certeza da cessação dos
ventos. Temos que ter comida e água
suficiente em casa” – Albano Carige.■
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Chalane: LAM suspende voos nos dias 29 e 30
Maputo (O Autarca) – A
LAM – Linhas Aéreas de Moçambique
S.A, anunciou esta tarde que devido à
passagem do ciclone chalane que deverá afectar a navegabilidade aérea nas
zonas centro e norte do país, entre os
dias 29 e 30 de corrente mês, decidiu
cancelar pelo menos um total de 9 voos
que haviam sido programados para
estes dois dias. Eis os voos cancelados:
29 DE DEZEMBRO:

-TM 136/137 MAPUTO-TETE-MAPUTO;
- TM 1104 MAPUTO-QUELIMANEBEIRA-MAPUTO;
- TM 1156 MAPUTO-BEIRANAMPULA-MAPUTO;

- TM 190/191 APENAS O PERCURSO
NAMPULA-LICHINGA-NAMPULA.
30 DE DEZEMBRO:
-TM 1130 MAPUTO-NAMPULA-TETEMAPUTO;
-TM 100/101 MAPUTO-BEIRAMAPUTO;
-TM 110/111 MAPUTO-CHIMOIOMAPUTO;
-TM 136/137 MAPUTO-TETE-MAPUTO;
- TM144/145 MAPUTO-QUELIMANEMAPUTO.
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PLASTIC ARTS
●by Afonso Almeida Brandão

BANCÁRIOS: Já Ninguém Lhes
«Lambe as Botas»
Lembro-me perfeitamente! Aqui há uns anos, o
sonho de todos os “papalvos” era o de terem um emprego
num Banco. Não havia família moçambicana (ou portuguesa) em que os paizinhos não acalentassem o sonho de ver
“os rebentos” a pôr uma gravatinha e a entrar de pastinha na
mão por aquelas portas de vidro adentro. Nesses tempos ser
bancário era tudo o que de bom podia acontecer a um cidadão. Aquilo era o ordendo acima da média sempre certinho
ao fim do mês, era a inveja da vizinhança que nunca tinha
conseguido «sair da cepa torta» e se arrastava conformada
para uma reles repartição pública, era a porta aberta para falar com os tipos “da nota” que passavam pelo balcão e o prazer de mandar “às urtigas” os desgraçados que por lá apareciam a pedir para descontar uma Letra sempre que lhes apetecesse. Enfim, um autêntico maná!
Para ter “um tacho”, por “mixuruca” que fosse, no
ex-BCM (actual Millennium) ou na Caixa Geral de Depósitos, na havia limite para “as cunhas” que se metiam, para os
cabritos e galinhas que se ofreciam pelo Natal ou na Páscoa
aos doutores que tinham vindo lá “das berças” de Portugal
para Moçambique a fim de ocuparem um cargo influente,
nem para os salamaleques que se davam a um mero e reles
caixa, na esperança que pudesse dar um jeito no dia em que
lhes desse para abrir uma Agência lá na terra. A “castidade”
das filhas, preservada a tanto custo na longa sequência de
bailes e romarias, era oferecida com a maior das facilidades
ao barrigudo de um Gerente desde que o tipo prometesse
que arranjava à rapariga o almejado lugarzito atrás do balcão.
Mas é claro que a coisa não podia durar sempre. Primeiro com os cartões de plástico, depois com as Máquinas
do Multibanco, com os telefones, com os computadores,
com a Internet, e sobretudo com a concorrência, lá se foi virando o bico ao prego até acabarmos na desgraça de hoje.
Da arrogância dos velhos tempos passámos para “o sabujice” nojenta e incomodativa. Que me perdoem os funcionários bancários da actualidade!!!...
Um tipo que se preze raramente põe hoje os pés numa dependência bancária e até já nem é bem capaz de distin-

Funcionários Bancários: uma classe em declínio...

guir um Banco de outro. Pela frente encontra inevitavelmente uma cambada de meninos “engravatadinhos”, igualzinhos e assépticos, que falam muito baixinho e repetem até à
exaustão aquela conversa barata que lhes ensinaram no curso de formação tirado à pressa. A única função daquela malta passou a ser a de nos tentar impingir Seguros que não seguram “a ponta de um corno”, fundos de suposto investimento, planos de reformas quando ainda estamos “para as
curvas”, e outras tretas do género. De resto, já foram substituídos por máquinas e telefones que graças a Deus não nos
mostram as caras daquelas “almas penadas”... Uff!
Ser bancário passou a ser mal visto e é sinónimo de
gente que já não têem miolos que dêem para qualquer coisinha um bocadinho melhor. Os tipos deixaram de se exibir
em bares e discotecas, os almoços à custa dos clientes vão
escasseando, já ninguém lhes lambe as botas e passaram a
receber postais ilustrados com “santinhos” no Natal em vez
de garrafas Chivas e cabritos acabados de desmamar. As famílias, envergonhadas, disfarçam a ocupação dos filhos passando a dizer que são «técnicos fiduciários» em vez de caixas ou cambistas. Coitados...
E, com efeito, aquela malta de roupa foleira e de
maneiras estudadas que por ali deambula de secretária para
secretária — já que o balcão há muito que desapareceu — limita a sua actividade a escrever “umas lérias” no teclado e a
deixar que as máquinas tratem do resto. Para compensar,
sempre que apanham um saloio que ainda não se apercebeu

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/
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que os tempos mudaram, atacam a vítima com toda a literatura que têm à mão e só largam o desgraçado depois de ter
rabiscado a assinatura numa data de papéis que lhe garantem
este mundo e o outro mas que lhe vão doer para caraças já
no próximo extracto.
Oofffjjj
Como
já não havia muito a dar que fazer a esta malta, resolveram agora transformá-los em «gestores de conta», e quer a gente queira quer não, lá nos enfiam com uma
Sofia ou com um Viriato, que a gente nunca viu mais gordos, e que passam “a velar” pela nossa Felicidade. É claro
que a coisa não podia dar bom resultado.
Agora que a Tecnologia já nos tinha poupado “ao
convívio” com esta “espécie acinzentada”, passam a vida a
telefonar-nos a desoras para nos informar que a conta está a
descoberto (como se não soubéssemos perfeitamente que

depois de ter pago a estadia do hotel com a namorada nova
já não ficava nada para a prestação do carro) ou que não podemos deixar de subscrever mais umas acções que provavelmente vão acabar por ficar a forrar paredes.
Mas o pior mesmo são os resistentes “da velha
guarda”, carecas e lambuzados, que ainda não entenderam
que o único papel que lhes resta é o de embrulho, e que estão ainda convencidos que a gente precisa deles para alguma
coisa. Passam a vida a debitar teorias baratas e a tentar convencer-nos que só por especial favor nos arranjam o “empréstimozito” para a casa a oito por cento, quando na porta
ao lado já nos ofereceram o “taco” a menos de cinco por
cento sem ter de mexer uma palha. E que tal se os reciclassem em Assessores de Imprensa de Directores de Grandes
Empresas (ou PCA obscuros?) Não deixa de ser uma sugestão...■

Chalane: Uma maior preocupação dos beirenses é
com electricidade, água e bancos ção e segurança.
Desde ontem e hoje cresceu na
Beira (O Autarca) - A aproximação do chalane a costa da cidade da
Beira, que deve começar a fazer sentirse já a partir desta noite e o pico está
previsto para a próxima madrugada está a deixar os beirenses muito apreensivos, os quais tem ainda a memória dos
estragos causados pelo idai em Março
de 2019.
Os beirenses temem voltar a
viver um novo apagão geral a semelhança do que aconteceu quando do idai, em que a cidade toda ficou privada
de corrente eléctrica cerca de 1 mês,
havendo zonas que tiveram a situação
prolongada por mais tempo, igual a
EN-6 cuja reposição da iluminação pública ainda não foi concluída 1 ano e 9
meses depois.
Famílias que geralmente conservam quantidades de produtos congelados e frescos, e a maioria que já adquiriu essa categoria de alimentos para
a festa de transição de ano estão com

medo de perde-los por podridão no caso de ocorrer novo apagão eléctrico e
prolongado.
A EDM já emitiu um comunicado referindo que reforçou as equipas
no terreno para evitar que prováveis
danos dos materiais eléctricos constituam, acima de tudo, uma ameaça para
a vida humana, preservando-se igualmente toda a infraestrutura da empresa,
e salienta que durante a ocorrência do
fenómeno, o fornecimento de energia
eléctrica poderá ser condicionado, apelando à adopção de medidas de preven-

Beira a procura de fontes alternativas
de energia, tais como geradores, painéis solares e lanternas.
Outra preocupação acrescida é
com os bancos, uma vez que os beirenses receiam um novo apagão no sistema de pagamento electrónico, tendo
em conta o risco existente de interrupção de comunicações como aconteceu
em Março de 2019 quando da passagem do idai.
O abastecimento de água é
uma actividade importante que se receia possa vir a ser afectada também,
com constrangimentos graves à vida
das pessoas.
Ao nível particular, as famílias
mostram-se atentas ao fenómeno e na
medida do possível vão fazendo o que
está ao seu alcance para minimizar o
impacto.
Referir que na sua passagem
por Madagáscar, ainda na fase de depressão tropical, o chalane causou 26
vitimas mortais e cheias severas.■ (R)
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