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Estratégia de encerramento de empresas causa 
elevado prejuízo social  
 

Beira (O Autarca) – Está a tor-
nar-se frequente na decisão das entidades 
competentes do Estado de Moçambique o 
recurso à estratégia de encerramento de 
empresas quando o alvo é o empresário ou 
investidor. Muitas vezes isso ocorre quan-
do as instituições enfrentam dificuldades 
para deter o empresário ou investidor. Ge-
ralmente tem sido por falta de capacidade. 
Mas, o mais grave nessa acção é a ignorân-
cia que se evidencia com proporções ele-
vadas de prejuízo social. 

Uma empresa é um âmbito social 
amplo, muito provavelmente o mais im-
portante núcleo social, onde se aprende a 
cultura e a  disciplina,  onde se faz a econo- 

economia, onde se promove o desenvolvi-
mento, as pessoas passam maior parte do 
seu tempo, onde se providenciam recur-
sos sociais em forma de renda cujo bene-
fício é ainda mais alargado no seio social 
de cada trabalhador. A empresa, além do 
posto de trabalho, emprego e pagamento 
mensal de vencimentos que proporciona 
ao trabalhador, desencadeia um conjunto 
de benefícios sociais e económicos à co-
munidade e ao próprio Estado tanto de 
forma directa como indirecta, o que suge-
re uma vista com atenção especial quando 
as entidades do Estado pretendem tomar 
uma acção numa empresa. 

O  Autarca entende que o recurso 

incrementado dessa estratégia de encerrar 
empresas quando se pretende deter o pro-
prietário, por exemplo, deve ser repensa-
do. O poder do Estado assenta no povo e 
o povo são as massas, activamente consti-
tuídas pela maioria classe trabalhadora, 
responsável pelo sustento sócio-económi-
co das famílias moçambicanas. 

No contexto contencioso empre-
sarial, toda acção do Estado entendemos 
que deve incidir ao responsável e não con-
tra a massa laboral, a maioria de moçam-
bicanos que ainda procura buscar um tra-
balho para afirmar a sua dignidade huma-
na e dar sustento à família e toda sua ca-
deia comunitária. 

Essa abordagem é a propósito de 
uma acção desencadeada ontem na Beira, 
em que as autoridades promoveram o en- 
cerramento de uma empresa de  segurança 

  

 

 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 13/01/2023 

Compra Venda Moeda País 

63.25 64.51 USD EUA 

3.59 3.67 ZAR RSA 

67.78 69.14 EUR UE 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

 Frase: Não tenho a certeza,… Não ao volante, concerteza! – Carlos 
Sousa, Especialista em Mobilidade Rodoviária 
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alegadamente detida por um cidadão em-
presário de nacionalidade chinesa, que 
vem sendo procurado pelas autoridades 
num caso que pode ter antecedentes de ex-
periências de prática de corrupção. Há 
cerca de dois meses, uma outra empresa 
vocacionada à comercialização de com-
bustíveis e supostamente detida pelo mes-
mo cidadão ora foragido da acção judicial, 
viu encerrada no distrito de Caia. 

Consta que o indivíduo possui  10 

empresas no país, e o contencioso com o 
Estado Moçambicano partiu do negócio 
de madeira, sendo actualmente denuncia-
do de falsificação de documentos, asso-
ciação criminosa, crimes ambientais, 
branqueamento de capitais e financia-
mento ao terrorismo. 

Contudo, as autoridades devem 
continuar a incidir toda sua acção sobre o 
indivíduo em causa e não optar por man- 
dar encerrar  empresas,  uma  decisão  que 

prejudica os trabalhadores, que acabam 
perdendo emprego e vão engrossar nova-
mente as fileiras dos desempregados, in-
crementando desestabilização social. 

No caso da empresa de segurança 
ontem encerrada, consta que em pelo me-
nos 10 postos onde a mesma mantinha tra-
balhadores de segurança todos sumiram 
com o armamento que estava em sua pos-
se, o que agrava ainda mais o perigo gera-
do por essa decisão.■ (Falume Chabane) 

 

Apresentado projecto de montagem de autocarros 
eléctricos para o transporte público de passageiros 
 

 Maputo (O Autarca) – Decor-
reu esta manhã, em Maputo, o encontro 
público-privado destinado a apresentação 
do projecto de montagem de autocarros e-
léctricos para o transporte público de pas-
sageiros. Trata-se de uma iniciativa priva-
da apadrinhada pelo Governo, através dos 
Ministérios dos Transportes e Comunica-
ções e da Indústria e Comércio no âmbito 
do Programa Nacional Industrializar Mo-
çambique. Na ocasião, o Governo reafir-
mou que Moçambique vai apostar numa 
linha de montagem de autocarros eléctri-
cos para o transporte público de passagei-
ros. 

No evento participaram os Mi-
nistros da Indústria e Comércio, Silvino 
Moreno, dos Transportes e Comunica-
ções, Mateus Magala, Vice-Ministros dos 
Transportes e Comunicações, Amilton A-
lissone, dos Recursos Minerais e Energia, 
António Osvaldo Saíde, e o PCA da EDM 
Gildo Alberto. 

Numa primeira fase a fábrica irá 
montar cerca de 1000 autocarros. 

O proponente revelou que, com a 
implementação deste projecto o país po-
derá ter uma redução no consumo de com-
bustível (particularmente o diesel) e que 
em média os autocarros terão uma autono-
mia de 300 km por dia e que numa primei- 

 

 
Pormenor do encontro decorrido hoje em Maputo, para a apresentação do projecto de 

montagem de autocarros eléctricos para o transporte público de passageiros 

nergia, que poderão ser exploradas para a 
sua viabilização, como a transformação 
da grafite para produção de baterias de lí-
tio usadas para carros eléctricos e a exis-
tência de quantidades suficientes de ener-
gia eléctrica. 

A problemática dos transportes 
públicos urbanos no país tem sido um dos 
grandes desafios do Ministério dos Trans-
portes e Comunicações e que para tal, o 
sector tem estado a implementar várias i-
niciativas, com destaque para a compra de 
autocarros articulados, introdução de 
comboios de passageiros, entre outras de 
relevante impacto social.■ (Redacção) 

ra fase seriam importados cerca de 100 
autocarros prontos, sendo que o restante 
viria em kits para a montagem no país.  

A implantação da fábrica irá se 
beneficiar da legislação sobre investi-
mentos vigente no país, que consagra in-
centivos aduaneiros e fiscais para a indús-
tria de montagem de veículos, facto que 
poderá contribuir para viabilizar as acti-
vidades previstas no âmbito do mesmo 
projecto. 

Foi, igualmente, salientado que o 
projecto irá se beneficiar do facto da exis-
tência no país de enormes potencialida-
des no sector dos  recursos  minerais  e  e- 

 
Nossos serviços:  

- Consultoria Ambiental  
- Planeamento Físico 

- Auditoria Ambiental 
- Consultoria em Minas 

- Consultoria em água e saneamento 
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FONTE: INE – INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA – 10 DE FEVEREIRO DE 2017 
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Reforço nas áreas de formação: Politécnica e 
Tenderness And Love (TAL) estabelecem parceria  

Maputo (O Autarca) – A Uni-
versidade Politécnica e a Associação Ten-
derness And Love (TAL) assinaram, re-
centemente, em Maputo, um Memorando 
de Entendimento (MdE) que tem por ob-
jecto formalizar a intenção e a disponibili-
dade de ambas as instituições em estabe-
lecer formas de cooperação mútua, nas á-
reas da formação, através de palestras e-
ducativas, organização conjunta de even-
tos, promoção de acções de voluntariado 
académico e estágios profissionais. 

Para a materialização deste acor-
do, o Reitor da Universidade Politécnica, 
Narciso Matos, recebeu, no gabinete de 
trabalho, uma delegação da TAL para se 
inteirar melhor sobre as acções preconiza-
das no memorando. 

Na ocasião, Narciso Matos expli-
cou que os signatários do memorando ac-
tuam em domínios de actividades distin-
tas, mas colaboram em áreas em que a for-
mação e as tecnologias desempenham um 
papel fundamental. Por esse motivo, con-
sideram o presente memorando de interes-
se mútuo e de importância para os secto-
res de actividade em que estão inseridos. 

“Ao abrigo do acordo, a Univer-
sidade Politécnica reitera o seu envolvi-
mento e interesse em colaborar com orga-
nizações da sociedade civil, acima de tudo 
com a Tenderness And Love para dinami-
zar ainda mais o voluntariado académico 
já iniciado na instituição, por forma a con-
tribuir para o desenvolvimento da socie-
dade. A Politécnica e os seus estudantes 
têm desenvolvido acções de cariz comuni-
tário, fazendo a diferença nas famílias e 
comunidades em geral. A partir do Institu-
to Superior de Gestão, Ciências e Tecno-
logias (ISGCT) e do Núcleo de Estudan-
tes será possível assegurar que os estudan-
tes desenvolvam e participem em acções 
de voluntariado académico”, referiu Nar-
ciso Matos. 

 
 

dário ou universitário. “O  nosso objecti-
vo é envolver, através deste memorando, 
os estudantes nos projectos de educação, 
que a nossa associação está a levar a cabo, 
no âmbito da promoção da leitura bem co-
mo de outras áreas, nas escolas e comuni-
dades das cidades onde operamos”, refor-
çou a representante da TAL.■ (R/ FdS) 

 

Por sua vez, a Directora-Geral da 
Associação Tenderness And Love, Pris-
cila Sitole, explicou que, com a assinatura 
do supramencionado memorando, a Uni-
versidade Politécnica torna-se a institui-
ção de ensino, parceira, pioneira a partici-
par consistentemente de um voluntariado 
académico, seja no ensino técnico, secun- 

Moçambique ocupa terceira posição 
mundial no World Cleanup Day 2022 
 vimento mundial que envolve 197 países 

e 71 milhões de voluntários na resposta ao 
problema global dos resíduos sólidos, in-
cluindo o problema da poluição marinha. 

A posição de Moçambique, um 
dos países mais severamente afectados 
pelas alterações climáticas no mundo, re-
vela a crescente participação voluntária e 
o empenho das organizações locais na 
promoção da sustentabilidade ambiental. 

Em 2022, o ano World Cleanup 
Day coincidiu com o dia da cidade da Ilha 
de Moçambique, 17 de Setembro.■ (Re-
dacção/ UCCLA) 
 

 

Beira (O Autarca) – Moçambi-
que ocupa a terceira posição mundial em 
número de participantes no World Cea-
nup Day e a segunda posição mundial no 
ranking de países de topo, em 2022, ao ní-
vel da participação por percentagem de 
população.  

A UCCLA colaborou no âmbito 
do projecto Solução Participada para 
Plásticos Marítimos nas acções organiza-
das pela APETUR, que lidera na Ilha de 
Moçambique a implementação do World 
Cleanup Day. 

O World Cleanup Day é um  mo- 

 

 

SAUDADE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CAMIÕES E TODO TIPO DE VIATURAS * LIMPEZA GERAL EM EDIFÍCIOS 

* LIMPEZAS INDUSTRIAIS * ALUGUER DE TODO TIPO DE VIATURAS PARA DENTRO E FORA DA CIDADE * 
SERVIÇOS AUXILIARES DE ESTIVA  E MANUSEAMENTO DE CARGAS EM TRÂNSITO INTERNACIONAL 

 

 
 
 

Estamos localizados na Estrada Nacional Nº 6 – Cell 844730228/ 874730228 – Email: sslogistica3@gmail.com – Manga - Beira  
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https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
- Environmental consulting 
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PESSOAS & FACTOS 
 

Por: Falume Chabane  

07 de Fevereiro de 1964 ... Daviz Simango 
 

 

Se fosse vivo, Daviz Simango completaria hoje 59 anos 
de idade. Nasceu no dia 7 de Fevereiro de 1964, em Tanganica, 
Tanzânia, no período de preparação do início da luta armada de 
libertação nacional. Seus pais Urias Simango e Celina Simango 
são destacados membros fundadores e dirigentes da primeira lin-
ha da Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO). 
 Daviz Simango é considerado o maior arquitecto e o-
breiro do desenvolvimento actual da cidade da Beira. É tido co-
mo o Presidente do Município da Beira mais carismático.   
 Licenciado em Engenharia civil pela Universidade E-
duardo Mondlane, foi membro do Partido de Convenção Nacio-
nal (PCN) e da Resistência Nacional Moçambicana (RENA-
MO). Foi premiado pela revista Professional Management Re-
view-Africa como o melhor presidente de todos os municípios 
em Moçambique no ano de 2006, distinção que lhe foi igual-
mente atribuída nos anos sucessivos. 

Daviz Simango era o candidato natural à sua própria su-
cessão nas eleições autárquicas agendadas para Novembro de 
2008, mas a RENAMO optou por nomear um dos seus deputados  

 
na Assembleia da República como seu candidato. Nessa altura, 
um grupo de militantes daquele partido político iniciou uma 
campanha para a candidatura independente de Simango, o que 
veio a ser oficializado no dia 5 de Setembro. Nas eleições, reali-
zadas em 19 de Novembro, Daviz Simango foi reeleito com 61, 
6% dos votos. 

Em Março de 2009 apresentou o seu partido político, 
o Movimento Democrático de Moçambique (MDM), na Cidade 
da Beira, onde foi eleito por votação como Presidente. 

Em 2013 foi reeleito presidente do Conselho Municipal 
da Beira, e em 2018 voltou a concorrer pelo Movimento Demo-
crático de Moçambique onde venceu as eleições contra a Rena-
mo e Frelimo. Cumpriu quarto mandatos consecutivos desde 
2004, ano em que substitui Chivavice Muchangage, da FRELI-
MO, que foi o primeiro presidente eleito do Município da Beira  

Daviz Simango foi uma figura muito importante no con-
texto político nacional e da governação autárquica em Moçam-
bique. Pelo MDM concorreu à Presidência da República e de e-
leição em eleição revelou melhlorias substanciais em termos de 
percentagem de eleitores. 

Tinha muito à dar ao país, particularmente à Beira. Uma 
doença rápida interrompeu o seu ciclo de vida. Daviz Simango 
morreu no dia 22 de Fevereiro de 2021, quinze dias após seu ani-
versário. Ele tinha 57 anos. Ele foi evacuado na noite de 13 de 
Fevereiro para um hospital na África do Sul devido ao problema 
de saúde "repentino". Desde então, nunca foram conhecidos os 
detalhes sobre a doença que tirou a vida do líder do terceiro ma-
ior partido em Moçambique.■  
 

 

CCP-Beira realiza primeiro 
Encontro com Arte de 2023 

Beira (O Autarca) – 
O Centro Cultural Português 
da Beira (CCPB) realiza esta 
terça-feira o primeiro Encon-
tro com Arte de 2023. O En-
contro com Arte é uma inicia-
tiva que visa promover encon-
tros entre a comunidade bei-
rense e artistas de várias áreas, 
tanto locais, como nacionais e 
internacionais, com objectivo 
de troca de conhecimentos, de 
experiências e de trabalhos ar-
tísticos, desde a música, o tea-
tro, as artes plásticas, passan-
do pela escultura, entre tantas 
outras   merecedoras  de  palco 

na Beira, em Moçambique e 
no Mundo.  

Alfredo Mafundisse, 
activista cultural, é a persona-
gem escolhida para inaugurar 
a edição Encontro com Arte 
2023. 

Mafundisse tem 36 a-
nos de idade e é natural da ci-
dade da Beira. Nos últimos 
tempos, tem estado empenha-
do no desenvolvimento de 
projectos de pesquisa e resgate 
de arte tradicional nomeada-
mente de dança, artesanato, 
moda, poesia e canto tradicio-
nal.■ (Redacção) 
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