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EDITORIAL 
 

Prorrogação do Estado de Emergência prova preocupação do 
Presidente Nyusi sobre a vida e a saúde dos moçambicanos 
 se regista não apenas em Moçambique, mas praticamente 

em todo o mundo. Ao tomar a decisão pertinente, o Presi-
dente Filipe Nyusi provou mais uma vez que é um dirigente 
que preocupado com a vida, a saúde e o bem-estar dos mo-
çambicanos. É um facto que merece digno elogio dos mo-
çambicanos, e O Autarca não podia perder oportunidade 
para saudar o Presidente Filipe Nyusi relativamente a for- 
ma abnegada como tem estado a orientar as medidas de 
prevenção da covid-19, para assegurar a vida e  a  saúde  do  
 

 Beira (O Autarca) – O Presidente da República, 
Filipe Jacinto Nyusi se dirigiu anteontem, domingo (28JUN 
020) à nação, onde com base nos conselhos de órgãos com-
petentes decidiu prorrogar o Estado de Emerência em todo 
o país pela terceira vez consecutiva por mais 30 dias à par-
tir das 00:00h de hoje, terça-feira (03JUN2020). 
 A pandemia da covid-19 está a provocar uma tre-
menda influência negativa em todas as áreas, principalmen- 
te nos sectores da saúde, educação e economia, cenário que
   seu povo. 

 A covid-19 é uma realidade sé- 
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Frase: 
Não adianta ter expectativas de um futuro melhor se 
continuarmos com as mesmas atitudes daquele passado 
que nos desagradou!■ 
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ria no mundo e, particularmente, no nosso país. 
 É salutar o facto de o Presidente Filipe Nyusi ter 
destacado na sua comunicação a nação o esforço indivi-
dual, colectivo e das instituições moçambicanas nesta gran-
de batalha de mitigação do impacto devastador da covid-
19, elogiando a capacidade criativa e de adaptação que vem 
sendo manifestado pelos moçambicanos perante o momen-
to que vivemos. 
 Porém, e fez muito bem o Presidente ter deixado fi-
car a mensagem de que há ainda muito que fazer em rela-
ção a pandemia, visto que até hoje o mundo ainda não en-
controu formas farmacológicas de prevenção desta doença, 
senão o distanciamento social e as medidas de higiene am-
plamente divulgadas pela Organização Mundial da Saúde e 
pelo Governo de Moçambique. Desta forma, cada moçam-
bicano é chamado a continuar a adoptar e redobrar todas as 
medidas de segurança para a preservação da saúde.  
 Sendo Moçambique um país ainda em vias de de-
senvolvimento, é de louvar a atitude do Presidente de es-
tender o Estado de Emergência, o que é uma prova inequi-
voca de Filipe Nyusi dá o devido valor à saúde do seu po-
vo. 
 Pelo forte impacto negativo que a covid-19 trouxe 
à economia do país, foi crucial que o Presidente Nyusi te-
nha abordado a situação actual da nossa economia. O Presi-
dente decidiu relaxar alguns medidas contidas no Decreto 
sobre o Estado de Emergência, como, por exemplo, a reto-
ma faseada das aulas presenciais em todos subsistemas de 
ensino (primário, secundário e superior); a autorização de 
vistos de entrada ao país de invetsidores e gestores para  di- 

amizar a economia. Apelou, no entanto, uma fiscalização 
mais activa e rigorosa por parte das autoridades. 
 É sim de louvar a iniciativa do Presidente de es-
ender o Estado de Emergência por mais 30 dias, porém, há 
alumas medidas de relaxamento que o país pode não estar 
ainda preparado para adoptar, como a retoma das aulas pre-
senciais no ensino primário, visto que a maior parte das es-
colas desse nível que o país não dispõem de condições sa-
nitárias e administrativas para se adequar a nova forma de 
convivência imposta pelo surgimento desta que é conside-
rada a maior pandemia do século. É crítico o cenário de lo-
tação nas salas de aulas, facto que não favorece de forma 
alguma o cumprimento das medidas de distanciamento re-
comendadas pela OMS e pelo próprio Governo. 
 É de destacar, também, a responsabilidade dos a-
gentes da Polícia da República de Moçambique (PRM) e 
demais autoridades com responsabilidades de garantir a or-
dem, segurança e tranquilidade públicas, principalmente no 
momento em que vivemos. As autoridades de segurança 
devem sim tomar todas as medidas necessárias e previstas 
para a prevenção da covid-19, tanto dentro como fora do 
seu exercício profissional, para que não se possa deixar em 
risco a saúde dos cidadãos. Contudo, a PRM deve ser mais 
social, evitando violentar os cidadãos, nalguns casos sem a 
devida necessidade. 
 Vamos todos cumprir as medidas de prevenção a-
doptadas pelo Presidente da República, sendo esta a via 
mais importante de ajudar o Governo no esforço de miti-
gação dos impactos negativos gerados pela covid-19, que já 
está a causar vitimas mortais no país.■ (Érica Chabane) 
 

Covid-19: Sofala registou um caso nas últimas 24 horas  
 Beira (O Autarca) – A província de Sofala, no centro do país, registou mais um caso confirmado positivo da covid-
19. Trata-se de um indivíduo de sexo masculino, que reside no distrito de Búzi, sul da província, cuja testagem resultou da 
vigilância em curso nas unidades sanitárias. Segudo informação partilhada hoje pelo Ministério da Saúde (MISAU), o indi-
víduo em causa encontra-se em regime de isolamento domiciliar, e neste momento já decorre o processo de mapeamento dos 
seus contactos. Com este novo registo, a província de Sofala já soma um cumulativo de 22 casos positivos, dos quais 15 ac-
tivos e 12 recuperados – segundo dados anunciados pelo MISAU, que também confirmou a existência de apenas de um caso 
em regime de internamento hospitalar. Refira-se, entretanto, que nas últimas 24 horas, foram testados em laboratórios do 
sector público 173 casos suspeitos, dos quais 167 foram negativos e 6 foram positivos para covid-19. Assim, actualmente, o 
nosso país tem cumulativamente 889 casos positivos registados, sendo 816 de transmissão local e 73 casos importados. Mo-
çambique conta ainda com 232 indivíduos totalmente recuperados, dos quais três recuperados nas últimas 24 horas. A covid-
19 já matou seis pessoas em Moçambique e o país também tem 2 óbitos por outras causas associadas a covid-19.■ (R) 
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O seu Diário Electrónico Editado na Beira 
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PESSOAS & FACTOS 
 

Por: Falume Chabane 
 

30 de Junho de 1961 … Elias Paulo 
 
 

 

 
 O Eng. Elias Paulo é um técnico e gestor público 
de gabarito e incontornável que o nosso Estado Moçambi-
cano possui. É quadro sénior de longa data da ANE – Ad-
ministração Nacional de Estradas, tendo exercido vários 
cargos importantes, alguns dos quais lá mais adiante irei 
mencionar.  
 Conheço-o pessoalmente há cerca de 15 anos, 
quando ainda dirigia o projecto de construção da primeira 
maior ponte uma vez erguida em Moçambique. Refiro-me a 
Ponte Armando Emílio Guebuza, construída sobre o grande 
Rio Zambeze (entre Caia – Sofala e Chimuara – Zambézia), 
que permitiu a efectiva ligação rodoviária entre o norte, 
centro e sul do país.  
 Lembro-me de, nessa altura que o conheci, ter sido 
da iniciativa pessoal dele, depois de me conhecer, que foi-
me formulado o convite para passar a integrar o colectivo 
de jornalistas que faziam o acompanhamento regular da e-
volução das actividades de construção da ponte, com base 
no distrito de Caia, em Sofala, onde funcionava um batelão 
que assegurava a travessia do Rio Zambeze entre Caia e 
Chimuara e vice-versa. Desde então, temos mantido uma 
relação impecável, com correspondência regular, tendo a 
última decorrida ainda esta manhã, quando me enviou uma 
mensagem de felicitação pela celebração do meu aniversá-
rio hoje. Por coincidência, eu e ele celebramos nossos ani-
versários natalícios no mesmo dia, ou seja, nascemos na 
mesma data, mês, com diferença apenas de ano.  
 

 Actualmente, Elias Paulo é Director da Moamba 
Major Dam Project, na empresa ARA Sul. Como disse, já 
lhe foram confiados vários importantes cargos de direcção. 
Além de ter sido o Director do projecto de construção da 
Ponte Armando Emílio Guebuza, uma das primeiras maio-
res obras de engenharia uma vez construída em Moçambi-
que (quando nos conhecemos), Elias Paulo, entre os diveros 
cargos que já exerceu, destacam-se os de Director Provin-
cial das Obras Públicas e Habitação de Nampula, Director 
de Projectos da ANE, Director-Geral da ANE, PCA do 
Fundo de Estradas, e PCA da Maputo-Sul. 
 

 É natural do distrito de Chinde, mais  concretamen-  

 
 

te nascido no posto administrativo de Micuane, na provín- 
cia da Zambézia, onde por sinal iniciou a escolarização até 
concluir a 4ª classe. Posteriormente frequentou o ciclo pre-
paratório (5ª e 6ª classes) na cidade de Quelimane, depois 
veio à Beira onde frequentou a Escola Industrial e depois 
de concluir foi à Maputo onde frequentou o Instituto Indus-
trial. Frequentou o ensino superior em Londres, mais con-
cretamente na University of East London, United Kingdom. 
 Caracteristicamente, Elias Paulo é não só um ex-
celente professional, com créditos reconhecidos dentro e 
for a do país, mas também um Homem de família e humil-
de. Nasceu a 30 de Junho de 1961 e hoje celebra o seu 59º 
Aniversário Natalício. Parabéns pelo Aniversário Elias, 
com votos de longa vida replete de saúde, felicidade e su-
cesso, e continue sendo a mesma pessoa que és: Amigo de 
seus Amigos. Aproveito esta solene oportunidade para a-
gradecer a Amizade que me concedeu e dizer que célèbre-
mos juntos o 30 de Junho, afinal de contas é dia do meu A-
niversário também.■ 
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