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Município da Beira assegura perceiro internacional 
para Gestão de Resíduos Sólidos 
 

O Consórcio Associações com 
Moçambique é uma Organização Não 
Governamental Italiana com sede prin-
cipal em Trento e sedes na cidade da 
Beira e na vila de Caia. Trata-se de 
uma organização promotora dos acor-
dos políticos de cooperação entre a 
província de Sofala e a província autó-
noma de Trento. O CAM trabalha em 
Sofala desde o ano 200, com o progra-
ma mulrti-sectorial nas áreas de saúde, 
educação, microfinanças, planeamento 
físico e gestão urbana. 

Segundo apurou O Autarca, o 
objectivo do MdE é a estruturação da 
parceria e a definição dos âmbitos de 
colaboração entre as duas instituições, 
sendo que o CMB vai poder melhorar 
as condições de salubridade urbana na 
cidade da Beira  a partir de quadro de 
indicações     estratégicas    formuladas 

 
Daviz Simango (a equerda), Presidente do Conselho Municipal da Beira, e Paolo Rosatti, 

Presidente do Consórcio Associações com Moçambique, durante o acto da assinatura do MdE 

 Beira (O Autarca) – O Con-
selho Municipal da Beira (CMB) e O 
Consórcio Associações com Moçambi-
que (CAM) assinaram nesta quinta-fei- 

ra (20) um memorando de entendimen-
to (MdE)destinado a Gestão de Resí-
duos Sólidos na segunda maior e mais 
importante autarquia do país. 
 

  
Frase: 

Saber encontrar a alegria na alegria dos outros é o segredo 
da felicidade. Tenha um bom dia.■ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 19/04/2017 

Compra Venda Moeda País 

69.95 71.72 EUR UE 

65.07 66.26 USD EUA 

4.95 5.04 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 
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com referência aos conhecimentos an-
teriormente providenciados em suporte 
ao Plano de Gestão Integrada de Resí-
duos Sólidos Urbanos (GRSU). 

Segundo consta do memoran-
do, na realização deste propósito o 
Conselho Municipal da Beira identifica 
o Consórcio Associações com Moçam-
bique como parceiro de primeira im-
portância, sendo ele um interlocutor 
chave  no sector de GRSU para a cida-
de da Beira, não somemente para as fa-
cilitações no âmbito das oportunidades 
da cooperação internacional, mas tam-
bém no suporte técnico-científico para 
a implementação de projectos que po-
derão surgir a partir da assinatura de a-
cordos específicos. 

Em termos de responsabilida-
des concretas, a ONG italiana irá (i) 
sustentar através de apoio técnico e es-
tratégico e em estreita colaboração 
com os quadros do CMB; (ii) em cola-
boração com o município deverá de-
senhar e elaborar projectos específicos 
que visam a implementação das estra-
tégias formuladas; (iii) disponibilizar a 
experiência de cooperação descentrali-
zada entre territórios nas áreas de com-
petência. 

 

Ao Conselho Municipal da 
Beira compete (i) acompanhar na for-
mulação e estruturação de projectos es-
pecíficos que visam a implementação 
das estratégias do sector definidos no 
quadro do programa de GRSU; (ii) a-
poiar a nível institucional e técnico o 
desenvolvimento das iniciativas e pro-
jectos que serão realizados e favorecer 
o desenvolvimento das actividades es-
pecíficas dos potenciais projectos, dis-
ponibilizando, ocasionalmente, a utili-
zação dos meios mecânicos, recursos 
humanos e financeiros. 

A assinatura do Memorando de Entendimento entre CMB e o CAM foi testemunhado pelo 
Presidente da Assembleia Municipal da Beira (AMB) Ricardo Lang (a esquerda) 

 Válido a partir da data da sua 
assinatura até 31 de dezembro de 2018, 
o Memorando de Entendimento foi ru-
bricado pelo Engenheiro Daviz Siman- 

go, Presidente do Conselho Municipal 
da Beira, e Paolo Rosatti, Presidente 
do Consórcio Associações com Mo-
çambique.■ (Francisco Esteves) 
 

Lino Massinguine e Dede Faustino 
disputam a vaga de Primeiro 
Secretário da Frelimo na Beira  

  Beira (O Autarca) – O Parti-
do Frelimo em Sofala realiza neste sá-
bado (22) as conferências ao nível dos 
distritos que culminarão com a eleição 
de novos primeiros secretários a estes 
escalões.    

Ao nível do distrito urbano da 
Beira a conferência dos “camaradas” i-
nicia as 09:00 horas no Casa da Cultu-
ra. Até ao fecho da presente edição já 
haviam sido homologadas apenas duas 
candidaturas ao cargo de primeiro se-
cretário distrital. Trata-se das candida-
turas de Dede Faustino e de Lino Mas-
singuine, este último actual primeiro 
secretário e apontado como sendo o 
mais provável de ser reeleito, tendo em 
conta a forte influência que já criou  no 

 
Lino Massinguine, actual Primeiro 
Secretáriuo da Frelimo na Beira é o 

candidato mais provável de ser reeleito  
 

seio dos membros do comité distrital e 
os seus antecedentes políticos de longa 
carreira.■ (Redacção) 

 

 

PROJECTO A ESTAR CONCLUÍDO ATÉ FINAIS 
DE JUNHO PRÓXIMO... JÁ DECORRE O 

PROCESSO DE VENDA DOS IMÓVEIS COM O 
FINACIAMENTO DO MILLENNIUM BIM... AS 
CASAS SÃO VENDIDAS COM A CHAVE NA 

MÃO... TODAS DEVIDAMENTE MOBILADAS E 
EQUIPADAS COM TODOS OS 

ELECTRODOMÉSTICOS, TAPETES, CORTINAS, 
LENÇÓIS, TOALHAS...  

*** É SÓ ENTRAR E VIVER *** 
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Por: Capitão Manuel Bernardo Gondola 

Responsabilidade Política  
(Elementos de Autocritica) 
 Responsabilidade política, é obrigação que os 
membros do Governo têm de dar contas (explicação) da 
sua actuação política a um Órgão público competente, in-
dicado na Constituição, e de cessarem nos seus cargos 
por decisão desse Órgão. 

Implica as seguintes características: 
a) O seu objecto é a actuação política do Governo, 

que é posta em questão e que pode chegar a ser de-
clarada errada embora se tenha desenrolado dentro 
dos trâmites constitucionais e não tenha implicado 
transgressão das leis vigentes. A possível culpabi-
lidade dos membros do Governo por faltas co-
metidas contra as leis em vigor pode também ser 
denunciada, mas essa denúncia e sanção fazem-se 
invocando a Responsabilidade Penal, prevista na 
Constituição como algo diferente da simples 
Responsabilidade Política. A Responsabilidade 
Penal torna-se efectiva, além disso, através de al-
guns métodos que variam consoante os países. Vo-
cê vê, um deles é o processo inspirado naquele 
que pela segunda vez se usou no Brasil com o 
nome de Impeachment (acusação). O senado a-
cusou a presidente de erros cometidos e a câma-
ra desempenhou o papel de Tribunal Supremo. 

b) Sujeito de Responsabilidade política são todos os 
membros de Governo, excepto o Chefe de Esta-
do ou Presidente da República, que está geral-
mente ilibado dela. 

c) A Responsabilidade Política em sentido próprio 
implica o pôr em jogo a continuação ou a demis-
são do Governo, de tal maneira que nem todo o re-
querimento de explicação ou justificação dirigido 
aos ministros suscita essa Responsabilidade (inter-
pelação). Os meios adequados para torna-la e-
fectiva são a Moção de censura promovida pelo 
Parlamento ou a Questão de Confiança apresen-
tada pelo próprio Governo.    

d) O Órgão público encarregado de exigir Responsa-
bilidade Política é, no Parlamento, a Assembleia 
Legislativa que por meio  de  Voto  de  Confiança 

 

ou Desconfiança se pronuncia, respectivamente, a 
favor ou contra a continuação dos membros do 
Governo nos seus postos. Em contrapartida, em 
África, no Presidencialismo, a Assembleia Legis-
lativa carece dessa Faculdade. O Presidente está 
isento de Responsabilidade Política propriamente 
dita não só como Chefe de Estado mas também 
como Presidente do Governo. Você vê, trata-se, 
pois de uma questão polémica mas, é o Órgão 
que a exige decidindo a demissão dos seus Minis-
tros, Vice-ministros e Governadores. 
n/b: 
Um caso contado, foi em Cabo-Delgado (Mue-

da):   
É das conversas dos senhores de idade e dos cava-

lheiros respeitáveis.  
Os portugueses deixaram uma moto-bomba no 

rio em alguma parte num distrito do país. Sua Excelência o 
antigo governador provincial mandou reparar aquela mo-
to-bomba para puxar a água até a vila distrital. A repara-
ção daquela velha moto-bomba custou 5 milhões e meio 
de dólares. Então, uma moto-bomba nova custa quan-
to?!...■  
 

brasileira Maria Gadú 
lidera a lista da 7ª edição 
do Azgo  
 Maputo (O Au-
tarca) – A 7ª edição do 
Azgo contará com mais de 
15 artistas de todos os gê-
neros, com atuações do 
Brasil, Cabo Verde, Gana, 
Suazilândia, Ilha da Reu-
nião, África do Sul e Por-
tugal. Durante um dia in-
crível de música, arte e 
cultura na UEM, no sába-
do, dia 20 de Maio. 
 Liderando a lista, 
apresenta-se a brasileira 
Maria  Gadú.  Trazendo   o 

seu som de samba, funk e 
mais roots para Moçambi-
que e pela primeira vez. 
Com dois Grammy A-
wards Latinos ganhos em 
seu nome e com o tema to-
po de ranking "Shimbala-
iê", será um show a não 
perder. 
 Da África do Sul 
sauda-se o lendário Ray 
Phiri - a voz de Stimela. 
Os organizadores estão 
empolgados em trazer a 
colaboração Moçambicana 
e Sul-africana, Batuk, para 
Maputo pela primeira vez -  

https://wDesagregando os dados por produto, há a des-tacar o aumento dos preços do Tomate (47,8%), 
do Coco (26,7), do Peixe fresco, refrigerado ou congela-do (4,9%), do Alface (58,0%), do Carapau (6,2%), do 
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o trio representa o espírito da juventu-
de orgulhosamente africana com um 
estado de espírito global com influên-
cias de afrohouse, soul, zouk, kuduro, 
deep house, techno e música tradicio-
nal africana. 

Hipnótico ... sensual ... vulne-
rável ... poderoso. Essas palavras vêm 
à mente ao experimentar pela primeira 
vez a música de Jojo Abot, a cantora e 
compositora Ganesa que está pronta 
para capturar os ouvidos dos mais exi-
gentes ouvintes em todo o mundo com 
sua mistura experimental de música e-
letrônica, afrobeat, jazz, neo-alma, 
house e reggae. 

Nonku Phiri é uma das vozes 
mais distintivas e influentes da música 
eletrônica do futuro na África do Sul, 
movendo-se sem esforço entre afro-
house, música eletrônica, hip-hop e 
kwaito, tudo acompanhado por seus 
vocais sensuais. Também da África do 
Sul, o multi-instrumentista Vukazithate 
que irá trazer vibrações de maskandi 
aos palcos do Azgo. 

Como parte do circuito IGO-
DA, recebe-se das Ilhas da Reunião, 
Grèn Sémé que fundem o rock, poesia, 

pulsações de dub e ritmos ternários, 
criando um novo som onde os crioulos 
e maloyas da Reunião se encontram 
com Brel, Bashung e Noir Désir. 

De Moçambique, terminando o 
primeiro anúncio apresenta-se os Gho-
rwane, comemorando 40 anos no palco 
e Lay Lizzy e Os Primos, o artista mais 

quente hip-hop em Moçambique. Ras 
Haitrm & Word Sound Power com um 
novo álbum na cartola que em breve 
será lançado, irá trazer as raízes e vi-
brações do reggae e Azagaia e Os Cor-
tadores de Lenha farão sua primeira a-
parição desde seu show eletrizante da 
passada edição do Azgo.■ (Redacção) 

Cascais é a terceira Marca 
Municipal Portuguesa 
 A cidade de Cascais (Membro 
Associado da UCCLA), em Portugal, 
foi distinguida como a 3.ª marca muni-
cipal portuguesa e receberá o Prémio 
Bloom Consulting Portugal City Brand 
Ranking©. Em apenas 4 anos Cascais 
registou uma evolução impressionante 
na sua marca, que a catapultou da 10.ª 
para a 3.ª classificação nacional no 
Bloom Consulting Portugal City Brand 
Ranking©.  

A distinção foi entregue ao 
presidente da Câmara Municipal de 
Cascais, Carlos Carreiras, pela mão do 
Diretor-Geral   da   Bloom   Consulting 
 

 

 
Portugal, Filipe Roquette.  

"Ano após ano, este ranking 
começa a refletir o nosso trabalho: de 
proteção de Cascais (defendendo o 
nosso património natural e edificado e 
a identidade cultural); de valorização 
de Cascais (apostando tudo numa es-
tratégia promotora da qualidade de vi-
da para todos os cidadãos); de projeção 
de Cascais (interna e externamente, 
Cascais é um destino muito procurado 
para passar férias ou para viver). Te-
mos a ambição de fazer de Cascais o 
melhor lugar para viver um dia, uma 
semana ou a vida inteira. Por isso, es-
tou certo que mais posições conquista-
remos nos próximos rankings", salienta 
Carlos Carreiras. 

A estreia de Cascais no top3 
das melhores marcas municipais nas 
dimensões Viver, Trabalhar e Visitar 
do Bloom Consulting Portugal City 
Brand Ranking© 2017 será distinguida 
pela consultora para quem “Cascais 
tem vindo a apresentar um desempen-
ho notável no âmbito da afirmação de 
marca.■ (Redacção/ UCCLA) 
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