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EDITORIAL 
 

Parabéns Sofala pela distinção na FACIM-2018 
 

 Beira (O Autarca) – A província central de Sofala 
foi distinguida a qualidade de melhor expositora na 44ª E-
dição da Feira Agro-Comercial e Industrial de Maputo 
(FACIM), evento que decorreu durante a semana passada, 
em Marracuene, província de Maputo. 

 Trata-se de uma distinção que confere orgulho e  
engrandece a província, as suas instituições, empresas e os 
sofalenses em geral. Pelo feito, está de parabéns a província 
de Sofala, especialmente os promotores e integrantes do s-
tand da província na 44ª Edição da Feira Internacional de 
Maputo, a maior montra comercial do país. 
 Que o feito alcançado traduza resultados concretos 
na esfera da promoção da actividade económica da provín-
cia de Sofala, uma província com condições com potencia-
lidades e facilidades para se afirmar na roda da economia 
nacional. Que a distinção inspire as empresas e instituições 
locais a darem maior importância a sua participação nesse 
tipo de eventos, tanto dentro como fora do país. 
 Que na próxima edição da FACIM a província de 
Sofala se faça representar com maior número de empresas e 
instituições locais e que seja novamente distinguida  para  o 

orgulho dos safaleneses.■ (Redacção) 

INAM anuncia vaga de calor intenso 
 Maputo (O Autarca) – O INAM – Instituto Na-
cional de Meteorologia alerta a ocorrência de uma vaga de 
calor intenso nesta segunda-feira, tendo como principais á-
reas de risco 21 distritos das províncias de Maputo e Gaza, 
que irão registar tempo muito quente com  temperaturas 
que variam de 36 a 38 graus celsius. Recomenda-se a toma-
da de medidas de precaução e segurança face ao risco asso-
ciado a altas temperaturas e ventos com rajadas fortes.■ (R) 

  

Frase: 

 

Ausência de Mãos no Volante, PÉSSIMO RISCO 
na condução de veículos PESADOS – Carlos Sousa  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 03/09/2018 

Compra Venda Moeda País 

68.94 70.32 EUR UE 

59.41 60.6 USD EUA 

4.02 4.1 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 
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Vice-Presidente da ACB defende reformas legais 
para tornar a economia mais forte 
 

 
Félix Machado, Segundo Vice-Presidente da 

Associação Comercial da Beira – ACB 
 

sidade urgente de o país rever os pro-
cedimentos porque se está a perder 
muito dinheiro. Moçambique não é po-
bre. A crise que se propala pode muito 
bem ser ultrapassada se conseguirmos 
contornar certas questões relativas a le-
gislação”. 
 Citou o exemplo de casos de 
investidores estrangeiros que escalam 
o país com a pretensão de abrir uma fá-
brica, mas com o passar do tempo des-
cobrem que precisam de um despa-
chante para tramitar os seus processos. 
E porque acham que estão a pagar ao 
despachante decidem tornar-se eles 
próprios despachantes. Explicou que 
uma fábrica não é criada para tramitar 
processos, sendo este um serviço que 
deve ser exercido por outros interve-
nientes. 
 “Na Tanzânia há um decreto 
que inibe o thoughbill, o que significa 
que as linhas de navegação estão proi-
bidas de fazer o despacho das cargas 
dos portos para o interland, pois a sua 
função cinge-se ao transporte de carga 
apenas de um porto para outro” – e-
xemplificou.■ (Redacção) 
 

para abrir uma firma do género nos 
países da região exige-se requisitos es-
pecíficos, que não excluem necessaria-
mente o investimento externo, mas es-
tabelecem regras claramente proibiti-
vas, como por exemplo iniciar a activi-
dade com garantia de meio milhão de 
dólares via Banco Central. Mas em 
Moçambique os estrangeiros apenas 
dirigem-se ao Balcão Único e no mes-
mo dia abrem empresas para competir 
com nacionais”.    

 Machado frisou que é impossí-
vel, por exemplo, um empresário mo-
çambicano concorrer em pé de igualda-
de com um empresário asiático. “Ele já 
tem o controlo do concurso na Ásia, 
sabe quem vai concorrer, e supondo 
que a carga destina-se a Zâmbia vem 
com antecedência de um mês, adquire 
a licença, compra camiões, faz passar a 
carga por Moçambique usando o nosso 
porto, as nossas estradas. Ele que faz a 
tramitação, que procede o transporte e 
Moçambique fica apenas com as taxas 
portuárias e do uso de estradas”. 
 

 Disse que o que se exige não é 
necessariamente proteccionismo, mas a 
necessidade de criação de plataformas 
mais realisticas a economia nacional, 
tendo questionado se seria justo o país 
receber um investidor estrangeiro para 
abrir uma barraca ao lado de um nacio- 
nal e concorrer em pé de igualdade 
com ele. “O investimento estrangeiro 
tem de trazer potencial para agregar 
valor ao investidor nacional. Há neces- 

 Beira (O Autarca) – O actual 
quadro legal que orienta o funciona-
mento da economia moçambicana é 
visto como um sério obstáculo ao de-
senvolvimento económico e financeiro 
nacional. O Segundo Vice-Presidente 
da ACB – Associação Comercial da 
Beira, o economista Félix Machado de-
fende a necessidade urgente de refor-
mas legais para permir melhor desem-
penho da economia nacional. Falando 
no primeiro encontro entre os empresá-
rios de Sofala e o novo Governador da 
Província, Alberto Mondlane, realiza-
do semana passada, na cidade da Beira, 
Félix Machado denunciou a predomi-
nância de muita externalização de divi-
sas no país e alertou que no ambiente 
actual as empresas nacionais tem curto 
tempo de sobrevivência. “As empresas 
estrangeiras que operam em Moçambi-
que usam o país apenas como um cen-
tro de custos. Pagam os salários, as ta-
xas mas o lucro não fica cá”. 
 

Corredor da Beira forte na área de 
logística 
 O empresário Félix Machado 
anotou que o Corredor da Beira é bas-
tante forte na área de logística e cha-
mou atenção que cada vez que se a-
brem empresas a deriva via balcões ú-
nicos o país está a perder divisas por-
que tais firmas (estrangeiras) são pagas 
nos países de origem. 
 “Existem em Moçambique 
muitas empresas nacionais e estrangei-
ras operando no ramo de logística, mas 
 

Nossos serviços:  
- Consultoria Ambiental  

- Planeamento Físico 
- Auditoria Ambiental 

- Consultoria em Minas 
- Consultoria em água e saneamento 

JOSÉ ZECA, Msc 
CONSULTOR 

BEIRA 
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Our services:  
- Environmental consulting 

- Physical planning 
- Environmental audit 
- Minning consulting 

- Water and sanity consulting 
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 Leia e Divulgue O Autarca 

O PRIMEIRO DIÁRIO VESPERTINO EDITADO NA BEIRA 
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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 

“Se estiver de ressaca, continue longe do volante”!! 

 

 Devido aos sérios e graves impactos causando Si-
nistralidade,.. 
 Este informativo deve constituir alerta pois re-
sulta de um “estudo dos estudos”, em que Investigado-
res na especialidade, concluem que conduzir com ressa-
ca é uma atitude de serio RISCO a evitarmos, por ser e-
fectivamente tão perigoso quanto a ingestão de álcool!! 
 É público e globalmente divulgado que conduzir 
com taxas de alcoolemia é um dos piores flagelos nas estra-
das por contribuir para a severa causa de sinistralidade FA-
TAL rodoviária.  
 Porém, apenas recentemente ficou comprovado 
que abusar de bebidas alcoólicas não é apenas um peri-
go nesse momento, já que conduzir sob efeito de ressaca 
continua líder de um elevado RISCO que devemos con-
hecer, controlar e como tal agirmos no modo, evitar!  
 Essa foi a conclusão de um profundo estudo reali-
zado pela Universidade de Bath, no Reino Unido, que a-
nalisou mais de 700 investigações e acabou por compilar e 
divulgar os dados que considerou serem suficientemente 
comprovados. 
 Além dos conhecidos efeitos após ter abusado do 
álcool, (conhecido por ressaca) nomeadamente, dor de ca-
beça, sentir o corpo todo partido e o estômago a dar voltas, 
é agora indicado que as consequências durante o efeito da 
ressaca se estendem a outras áreas de afecto ao comporta-
mento no Homem. 
 Entre as quais, serias consequências que prejudi-
cam a capacidade de operar maquinas, equipamentos, com-
putador e ou conduzir um veiculo automóvel. 
 Ao guiar um veiculo e se sob o efeito de ressaca a 
capacidade de reacção do condutor é mais lenta, ao 
ponto que prejudica na execução de travagens, na reali-
zação de manobras evasivas, no reconhecimento de si-
nais, peões ou animais a atravessarem a estrada e mui-
tas outras situações de perigo.  
 
 

 Ao já conhecido conselho de que “Se conduzir, não 
beba”, podemos e devemos completar a frase: 
  “Enquanto se sentir de ressaca, continue longe do 
volante”!! 

 

 

Os investigadores da Universidade alertam ainda para estarmos atentos a 
profissões de risco, nomeadamente Quem passa o dia todo ao volante, 
devemos agir nas directrizes preventivas activas de divulgação e con-
trolo de saúde & segurança no sentido de tudo evitarmos que as pessoas 
conduzam veículos durante a ressaca. 

 
A conclusão a que chegaram foi de que estar de ressaca provoca 
consequências negativas na realização de actividades do dia-a-dia, em 
especial afecto na condução 
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“O maior insulto da humanidade são os 
descartáveis” – Carlos Serra 

des pesqueiras, desordenamento terri-
torial e queimadas, para que não se co-
loque em causa a estabilidade ambien-
tal. 
 

 Na palestra, Carlos Serra, 
quem focou-se grandemente na proble-
mática da gestão do lixo, considerou o 
descartável como maior insulto da hu-
manidade, tendo em conta a forma er- 
rónea como se tem deitado fora após o 
uso. Tal pensamento consolida a crítica 
que fez relativamente  ao  mau  uso  do 
 

plástico, que constitui um grande aten-
tado a saúde ambiental, dos animais, 
em particular marinhos, que são diaria-
mente afectados pelas atitudes do Ho-
mem. 
 Para chamar atenção a necessi-
dade uma gestão integrada do lixo, o 
ambientalista chamou atenção ao facto 
de serem deitadas cerca de oito tonela-
das de lixo no mar, tal lixo que é ma-
ioritariamente composto por plástico, 
desde garrafas, o que leva o palestraste 
a afirmar que “cada indivíduo consome 
11, 000 pedaços de micro plástico por 
ano).■ (Redacção) 
 
 

 

 Nampula (O Autarca) – “E-
ducação. Cidadania e Sustentabilida-
de” foi o tema da palestra orientada 
pelo Jurista e Ambientalista, Carlos 
Serra, na passada sexta-feira, 24 de A-
gosto, no Campus da Universidade Lú-
rio (UniLúrio), em Nampula. 
 É um tema que traz consigo a 
necessidade de consciencializar a so-
ciedade para adoptar atitudes ecologi-
camente agradáveis, que não coloquem 
em causa o meio ambiente. Aliás, é 
mesmo olhando para o factor “educa-
ção” que, nesta perspectiva, a UniLúrio 
aliou-se ao ambientalista para juntos 
criarem uma reflexão em volta da for-
ma como é, por exemplo, feita a gestão 
do lixo em espaços público.  
 Falando, na Faculdade de Ar-
quitectura e Planeamento Físico 
(FAPF), Carlos Serra começou seu dis-
curso dizendo que existem dois tipos 
de pessoas: “os que fazem” e “ os que 
não fazem”. Tal distinção fundamenta 
o seu pensamento segundo o qual todo 
indivíduo deve ser actor de mudança 
para fazer face aos diversos desafios 
ambientais, como por exemplo as mu-
danças climáticas, o aquecimento glo-
bal e a gestão dos resíduos sólidos. 
 Para Serra, “a educação era e 
continua sendo um enorme desafio” 
para que os indivíduos saibam ser pe-
rante a natureza, pois “deveríamos ter 
mais nível de consciência sobre os de-
sastrosos crimes ambientais que põem 
em causa a própria vida do Homem”. 
 Olhando aos factores que põ- 
em em causa o meio ambiente, o am-
bientalista chama atenção as práticas 
da agricultura itinerante, o uso indevi-
do das redes mosquiteiras nas activida- 
 

 

Liga Desportiva de Sofala 
 

Contribuindo para a Promoção 
do Desporto em Sofala 

 

ADIRA JÁ 
 

  





  

2022 

O Autarca – Jornal Independente, Segunda-feira – 03/09/18, Edição nº 3545– Página 06/06 
FONTE: INE – INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA – 10 DE FEVEREIRO DE 201 

  

 

 

Propriedade: AGENCIL – Agência de Comunicação e Imagem Limitada 
Sede: Rua do Aeroporto – Desvio 2141 – Casa 711 – Beira 

E-mail: oautarca@teledata.mz; oautarcabeira@yahoo.com.br 
Editor: Chabane Falume – Cell: 82 5984510; 84 2647589 – E-mail: 

chabanefalume08@gmail.com 

O Autarca: Preencha este cupão de inscrição e devolva-o através do fax 23301714, E-mail: oautarcabeira@yahoo.com.br ou em mão 
SIM, desejo assinar O Autarca por E-mail (  ), ou entrega por estafeta no endereço desejado (  ) 

Entidade................................................................................................................................................................................ 
Morada.......................................................... Tel................................ Fax .............................. E-mail .............................. 

Individual (  )  Institucional (  )  .............../ ........../ 2013 
Assinaturas mensais MZM – Ordinária: 14.175,00  *  Institucional: 18.900,00 

PORTUGAL PIONEIRO na ESCRAVATURA GLOBAL - 1 1434 – 
1876, 25 Abril: LAGOS, Algarve, Capital da Escravatura. 

VENDA DE ESCRAVOS AFRICANOS RAPTADOS. 
(Lagos na Nigéria, origem na Lagos portuguesa.)  

 
PORTUGAL – ESCRAVOCRACIA GLOBAL 

(D. MANUEL I – SÉCULO XVI) 
    Escravos em Portugal trazidos de África; 
da Europa-do-Leste; Ásia; Américas; Oceânia.  

PARADIGMAS PÓS-MODERNOS: 
     Herança Colonial dos Mitos Criados pelos 
‘Descobrimentos Portugueses:’      

 LUSOFONIA, Hegemonia Linguística Por-
tuguesa! CPLP, novos contextos economicis-tas? 

PROBLEMATIZAÇÃO DE CONCEITOS.      

 RAÇAS: - Cientificamente, ‘raças’ não e-
xistem na natureza. Espécies sim. Por outro lado, 
a nível humano, a existência de mestiçagem dos 
genes (ADN) comprova a pertença a uma Única 
Espécie Humana que se espalhou a partir da Áfri-
ca Centro-Oriental para a Europa e Ásia, há deze-
nas de milhares de anos.  A cor-de-pele diferente 
surge por adaptação aos climas. Porém, ‘Racis-
mo’ existe como uma deturpação introduzida na 
linguística europeia para justificar domínios e es-
cravatura a nível globalizado, no planeta.        

 Etno-etimologia de “Raça:” o vocábulo 
tem origem na palavra árabe “Raísse” para definir 
“superior, líder, chefe.” Entrou na Europa medie-
val a partir do italiano “Razza.”        

 Posteriormente, foi utilizada no século 
XVI por um poeta escocês, William Dunbar 
(c.1459-1520), para classificar os anglo-saxóni-
cos como superiores aos europeus do Sul (medi-
terrânicos).   
      

    No século XVIII, denominado de "século 
das luzes europeias" – seria aplicado o termo 
“RAÇAS DIFERENTES” para distinguir o escla-
vagista e traficante europeu superior ao escravo a-
fricano, considerado de “raça” inferior na inteli-
gência pouco acima do gorila. A escravatura teve 
a bênção das Igrejas Católica e Protestante, a pre-
texto de manter os escravos submissos na “luz 
cristã.”      

 Na França, o conde Gobineau (1816-1882) 
com o seu “Ensaio sobre a Desigualdade das Ra-
ças Humanas” (1853-55), desenvolveu teorias ra-
cistas, pseudo-científicas, adoptadas pelo Brasil 
de seu amigo, o imperador Pedro II (1825-1891). 
Incentivava a emigração europeia para ‘clarear ou 
purificar’ a “raça” do brasileiro – sem a qual ‘o 
Brasil não teria futuro’ devido a esse «abastarda-
mento da “raça” europeia – muito mestiçada com 
sangue escravo de guaranis e africanos.»  Em 
Portugal, de finais do século XIX, o historiador 
Joaquim Pedro de Oliveira Martins (1845-
1894), foi um seguidor das teorias racistas do 
francês Gobineau.      

 Por outro lado, o naturalista britânico 
Charles Darwin (1809-1882), de passagem no seu 
navio ‘Beagle’ pelo Rio de Janeiro, em Abril de 
1833, apesar de maravilhado com a exuberância 
da natureza tropical, ficaria chocado com a bruta-
lidade da escravatura e escravidão no Brasil.■  

(DIALOGANDO) Mphumo Kraveirinya©  
      


