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EDITORIAL 
 

Tornar o mês sagrado de Ramadan numa 
oportunidade para promover a convivência pacífica 
 Beira (O Autarca) – A cultura de convivência pacífica 
é algo que ainda exige muito trabalho em Moçambique. Viu-se 
isso muito recentemente, quando grupos de jovens moçambica-
nos pretenderam homenagear Azagaia, destacado artista musical 
de intervenção social que faleceu este mês em Maputo, e em vá-
rias ocasiões e fóruns, sobretudo o relacionamento entre a socie-
dade política e civil com os órgãos do Estado e ou vice-versa. 

Num cenário crítico como para o qual Moçambique na-
vega, é importante tornar a cada momento e ou oportunidade es-
paço para abordar a necessidade de os moçambicanos se envol-
verem cada vez mais na prática e promoção da cultura de convi-
vência pacífica. 

Sendo que os membros da religião muçulmana represen- 

   

tam uma das maiores e mais importantes comunidades moçambi-
canas, urge servir-se deles – especialmente neste mês sagrado de 
jejum, a celebração islâmica mais conhecida, durante a qual os 
fiéis e seguidores intensificam a prática da generosidade e procu-
ram afastar as más acções – para juntar sinergias na promoção da 

cultura pacífica no país. 
 

  

 

 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 27/03/2023 

Compra Venda Moeda País 

63.25 64.51 USD EUA 

3.47 3.54 ZAR RSA 

68 69.35 EUR UE 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

 Frase: Algumas pessoas têm longos momentos de silêncio, que 
tornam a sua convivência deliciosa!■ 
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 O período de Ramad em curso é uma ocasião que confe-
re uma oportunidade sagrada para a promoção da cultura de con-
vivência pacífica em Moçambique. Todas práticas sujeitas a abs-
tenção nesta época devem ser consideradas o modus vivendo 
quotidiano.  
 A paz que todos os moçambicanos clamam por ela todos 
os dias deve começar a ser manifestada no interior de cada cida-
dão a todo o momento e em todo o lugar e circunstâncias.  

Cada  cidadão  deve viver em paz primeiro com ele pró-
prio, com o próximo e partilhar em todos os ambientes, na famí-
lia, na comunidade, no trabalho, na escola, na igreja,  na diversão, 

na rua, em todo lugar onde estiver.  
 A religião é um veículo importante para promover a paz 
no seio dos indívudos, das famílias, comunidade e no país em 
geral, mas para que a sua intervenção tenha êxito é importante 
que seja reconhecida legitimamente pelo Estado e as suas 
instituições. 
 Nesta época sagrada de Ramadan, reiteramos a congra-
tulação à todos aqueles que fazem e promovem o bem e reitera-
mos condenação à todos aqueles que fazem e promovem o mal. 
Encorajamos, igualmente, os mais diversos actores para a busca 
de solução ao problema de terrorismo em Cabo Delgado.■ (R) 

 Ciclone Freddy provoca graves riscos de saúde em 
países afectados 
 Maputo (O Autarca) – A Orga-
nização Mundial da Saúde, OMS, alertou 
para os estragos causados com a passa-
gem do ciclone Freddy pelo sul da África. 

Comunidades inteiras ficaram 
sem assistência médica, após a tempesta-
de tropical destruir ou alagar mais de 300 
postos de atendimento e hospitais. 
 

Saúde mental e traumas 
Em países como Moçambique, 

Madagascar e Malawi, o ciclone aumen-
tou os riscos de saúde pública com uma 
alta nos casos de cólera, malária, Covid-
19 e doenças prevenidas por vacina. Uma 
outra preocupação é o aumento de mal 
nutrição e a necessidade de apoio para 
saúde mental e traumas. 

A OMS informou que no Mala-
wi e em Moçambique, o ciclone chegou 
em meio a um surto de cólera. Os casos 
mais que dobraram em Moçambique, na 
semana passada, pulando de 1.023 para 
2.374 casos. 

Já no Malawi, existe uma queda 
de infecções ainda que o Freddy ameace 
acabar com os avanços feitos para reduzir 
a doença. 

A directora regional da OMS na 
África, Matshidiso Moeti, disse que sua 
equipe está tentando entender o impacto 
do ciclone, que atravessou o país duas ve-
zes em menos de um mês. 
 

Investimentos em água e saneamento 
Mais   de   1,4  milhão  de  pessoas 
 

 

 
em três nações africanas foram afectadas 
pelas fortes chuvas, cheias e destruições 
extensivas. Com isso, as instalações de 
saúde estão sobrecarregadas. 

Escolas, casas, estradas e outras 
partes da infraestrutura foram destruídas 
ou danificadas. O ciclone também inun-
dou faixas de terras agrícolas. 

A agência da ONU alerta sobre a 
urgência de uma assistência humanitária 
coordenada para apoiar as populações a-
fectadas a lidarem com a crise e construir 
a resposta ao desastre. 

Até agora,  a  OMS  destinou  7,9 
 
 

 
milhões de dólares para os países atingi-
dos com 184 toneladas de tratamento e su-
primentos médicos, além do apoio com 
treinamento a 1,5 mil agentes de saúde das 
três nações afectadas. 

Mesmo que seja facilmente tratá-
vel, a cólera precisa de investimento para 
ser erradicado assim como melhorias no 
acesso à água potável e ao saneamento bá-
sico. 

Ao todo, 14 países africanos noti-
ficaram surtos de cólera que estão sendo 
agravados por eventos climáticos extre-
mos e conflitos locais.■ (/ ONU News) 
  
 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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FONTE: INE – INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA – 10 DE FEVEREIRO DE 2017 

 
 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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@ De Interesse Comunitário e da Mobilidade Rodoviária,... 
 

Por: Eng. Carlos Sousa  
Formador Especialista & Certificado para a região SADC 
Membro da Academia - MasterDrive S.A. homologado por Advanced Driving Institute of Africa 

Graves Impactos Continuam por Distração na 
Condução! 
 

 

Prezados Parceiros, 
 Óptimo Dia a todos.... 
 Importa consciencializarmos: 
 Senso Profissional? 

Cultura por Segurança e respeito pelos meios? 
A Pior Distração é a Falta de Sintonia Disciplinada e 

Desafio ao Risco, apesar de Conhecer o quanto Crítico! 
Consequência Resultante do Desprezo pelos procedi-

mentos e disciplina no ambiente Profissional! 
Há Elevadas Perdas envolvidas e Continuamos a Cons-

tatar Frequentes Distrações ao Volante,... 
Se prioriza o Telemóvel enquanto conduz, apesar de es-

tar Esclarecido,... 
 

 
 

Então,... Permita-me Lembrá-lo que desse modo, Não 
deve ser considerado um Profissional! 

Nossas Famílias Não merecem Sofrer...! Seus Colegas 
e Todos os outros que partilham o trânsito, também Não! 

Os Investidores e Organizações, muito menos merecem 
isso, pois os que Investem na Formação, tudo fazem para reduzir 
Esses   Críticos   Comportamentos   de   Risco,   causando   Perdas  

constantes, acidentes, danos, custos e emissões, tudo provocado 
por mau uso dos meios de outrem,... 

Recorde-se Daquilo que mencionou no Seu Curricu-
um,... Infelizmente nada confere com os procedimentos negli-
gentes e maus actos que Evidencia, colocando em causa,... Vidas 
e Prejuízos irrecuperáveis! 
 Atentamente, 

Os Profissionais e Famílias agradecem que considere e 
pratique,... o Bom Senso.■ 

 Empresas da Beira 
recebem certificação de 
qualidade do INOQQ 

Beira (O Autarca) – 
Duas cotadas empresas da ci-
dade da Beira recebem esta se-
gunda-feira, 27 de Março, o 
certificado de qualidade do 
INOQQ – Instituto Nacional 
de Normalização e Qualidade. 
Trata-se das empresas Cons-
truções Karina e Data Serve, 
que irão receber, respectiva-
mente,    os    certificados    NM  

ISO 9001 – Sistema de Gestão 
de Qualidade e NM ISO 
45001 – Sistema de Gestão de 
Segurança e Saúde Ocupacio-
nal. O evento será orientado 
pela Secretária do Estado em 
Sofala, Stella da Graça Pinto 
Novo Zeca, e contará com a 
participação de diversos re-
presentantes dos sectores pú-
blico. e privado.■ (Redacção) 

Problemas com a electricidade 
 Beira (O Autarca) – Desde a manhã de ontem, domin-
go, algumas áreas da cidade da Beira estão privadas do forneci-
mento regular de energia eléctrica. As nossas instalações ficaram 
privadas de corrente eléctrica desde por volta das 06 horas de 
domingo até perto das 20 horas. O restabelecimento não durou, 
pois por volta das 23 horas a intensidade da corrente baixou, não 
permitindo sequer ligar um computador. Esta ediçao foi produzi-
da com  recurso a fonte alternativa de geração de energia.■ (R) 

 

 

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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Em Nova Iorque: Carlos Mesquita preside à sessão do 
Conselho de Segurança sobre Direitos Civis à Água  
 
 

Maputo (O Autarca) – No dia 
em que Moçambique e o resto do Mundo 
celebraram o Dia Mundial da Água, a 22 
de Março, o Ministro das Obras Públicas, 
Habitação e Recursos Hídricos, Carlos 
Mesquita, presidiu, em Nova Iorque, nos 
EUA, à Conferência Mundial sobre Direi-
tos Civis à Água, na qual a tónica domi-
nante do primeiro dia foi a necessidade de 
reflexão sobre os impactos da dispersão 
da população para o provimento deste re-
curso precioso e cada vez mais escasso. 

Carlos Mesquita discursou na 
plenária, perante vários líderes mundiais 
que se juntaram em Nova Iorque, para de-
bater a questão da provisão e gestão da á-
gua à escala global, tendo partilhado as re-
formas signficativas que o nosso país está 
adoptar no sector de abastecimento de á-
gua e saneamento e que visam aumentar o 
acesso a serviços deste precioso líquido, 
com segurança e resiliência. 

Na ocasião, o governante referiu 
que a elaboração e aprovação da Lei de A-
bastecimento de Água e Saneamento “é 
fundamental para a dinâmica das reformas 
estruturais e vem preencher uma lacuna e-
xistente e identificada” encontrando-se, 
actualmente, em processo de elaboração.  

No entanto, subsistem vários de-
safios, dentre os quais a necessidade de 
partilhar, dentro e fora do sector, os prin-
cípios fundamentais da prestação de servi-
ços de abastecimento de água e sanea-
mento, a questão do serviço público uni-
versal, a equidade social e a coesão ter-
ritorial. 

O direito de acesso e utilização 
dos serviços, a transparência, a responsa-
bilidade e a boa governação, o financia-
mento das infraestruturas e a gestão dos 
bens do domínio público, assente em prin- 
cípios de recuperação de custos, essen- 
cialmente   através   de   tarifas,  de  acordo 

 
 com o princípio utilizador-pagador, Pari-
dade de Poder de Compra (PPP)  e  gestão  
 

delegada, constituem outros dos desafios 
referidos por Carlos Mesquita.■ (R/ FsD) 

Empréstimos bancários crescem 
8,4% este ano em Moçambique 
 Maputo (O Autarca) – A con-
sultora Fitch Solutions prevê um cresci-
mento de 8,4% nos empréstimos dos ban-
cos em Moçambique, acelerando face à 
expansão de crédito de 3,9% registada no 
ano passado e sustentada na descida das 
taxas de juro. 

“Vemos o crescimento dos em-
préstimos bancários em Moçambique a a-
celerar de 3,9% em 2022 para 8,4% este 
ano, e acreditamos que a queda das taxas 
de juro vai melhorar a procura por crédito 
bancário este ano”, escrevem os analistas 
da consultora. 

Na análise ao sector bancário, a 
Fitch Solutions escreve que a redução do 
endividamento interno por parte do Go-
verno vai dar mais espaço para que os 
bancos concedam mais crédito aos parti-
culares e às empresas privadas. 

O banco central de  Moçambique 

 
 

apresentou recentemente os dados relati-
vos aos empréstimos no ano passado, ten-
do registado um crescimento de 3,9%, a-
baixo dos 4,9% registados em 2021. 

Para a Fitch, o Banco de 
Moçambique deverá manter a taxa de juro 
diretora nos 17,25% este ano, o que fará 
com que as taxas nominais desçam, e a 
inflação abrande de uma média de 9,9% 
em 2022 para 8,6% em 2023.■ (R) 
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