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Governador Alberto Mondlane encoraja o lucro 
empresarial no primeiro contacto com o sector 
privado de Sofala 
  Beira (O Autarca) – No seu 
primeiro contacto directo com o sector 
privado de Sofala, realizado na tarde 
de ontem, quinta-feira (30), na cidade 
da Beira, o novo Governador da Pro-
víncia Alberto Ricardo Mondlane des-
tacou o heroísmo da classe empresarial 
na esfera do trabalho. “Vocês são ver-
dadeiros heróis do trabalho. Se cada 
um de vós pudesse contar a sua história 
pessoal nesse processo, eu tenho a cer-
teza do que estou a dizer havia de se 
confirmar”. 
 Vale a pena destacar o facto de 
 

 
Alberto Mondlane ladeado pelo Presidente do Conselho Empresarial Provincial de Sofala, 

Ricardo Cunhaque (a esquerda) e pelo Presidente da ACB, Jorge Augusto Fernandes 

com uma postura humilde, didática e 
acima de tudo sensível a realidade e 
aos desafios  que  se  impõem  aos  em- 

Alberto  Mondlane  ter  se  apresentado 
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Ausência de Mãos no Volante, PÉSSIMO RISCO 
na condução de veículos PESADOS – Carlos Sousa  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 29/08/2018 

Compra Venda Moeda País 

69.1 70.49 EUR UE 

59.19 60.38 USD EUA 

4.14 4.22 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 
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 Recordou que Moçambique 
desde da independência para cá tem 
enfrentado enormes desafios na econo-
mia, para ilucidar quão importante é a 
existência da classe empresarial. “Re-
centemente enfrentamos toda a situa-
ção inerente a crise económica e finan-
ceira internacional que se reflecte no 
nosso país por razões internas e exter-
nas, mas vocês resistiram, estão aqui e 
hoje podemos dizer que a nossa econo-
mia tende a subir. A esperança dos mo-
çambicanos hoje é relativamente alta 
comparando com aquilo que era no ano 
passado ou no ano antepassado. Há 
uma luz no fundo do túnel que nos diz 
que a vitória é certa, e quem nos garan-
te isso na economia são os empresários 
e o povo de uma forma geral”. 
 O timoneiro da província afir-
mou que quando o Presidente da Repú-
blica o nomeou Governdor de Sofala 
pensou imediatamente na classe em-
presarial, como uma classe daqueles 
que dia e noite enfrentam as dificulda-
des que muitos podem não imaginar 
para ter a roda da economia de Mo-
çambique a rolar em frente. 
 “A minha maior expectativa e-
ra encontrar-vos e estão aqui. Muito o-
brigado. Queria estar convosco, porque 
sem vós não há comida, não há alegria. 
Sem vós há desgraça. São vocês que 
produzem, dão emprego e por via do 
emprego as famílias conseguem viver”. 
 Disse que as palavras até po-
dem ser muitas, mas no fundo o que 
pretende transmitir é a sua inteira dis-
ponibilidade de trabalhar dia e noite 
com os empresários, reafirmando que o 
sector privado e o público são parcei- 
ros em todos os aspectos, cuja actuação 

 

país. Nós precisamos de ter empresá-
rios fortes nacionais. Então temos que 
apoiar essas pessoas”. 
 “Não estou a dizer não aos em-
presários que vem de fora, pelo contrá-
rio a nossa política é aberta, precisa-
mos de muito investimento estrangeiro. 
Tem que vir contribuir para acelerar o 
processo de desenvolvimento, transmi-
tir experiências acumuladas dos seus 
países aos nossos jovens para promo-
ver o capital humano que vai fazer a 
roda continuar a rolar bem”. 
 Na interação com a classe em-
presarial local, o Governador Alberto 
Mondlane destacou a percepção de que 
o sector privado de Sofala está devida-
mente organizado e em grande medida 
sabe o que quer, considerando esse as-
pecto importante para o alcance dos 
objectivos comuns. 
 “Vamos conversar, aquilo que 
está andar bem é bom sublinhar para 
eu não estragar e aquilo que precisa de 
mais trabalho é bom também sublinhar 
para eu saber o que fazer. Não há tem-
po a perder” - concluiu. 
 Os empresários enalteceram a 
abertura de Alberto Mondlane e sairam 
convencidos de que a sua escolha para 
Governador de Sofala é acertada.■ (R) 
 

concorre para o mesmo objectivo: o 
bem-estar de nós todos. 
Encorajamento ao lucro empresarial 
e fortificação do sector privado 
nacional 
 Alberto Mondlane sublinhou a 
necessidade de se promover uma me-
lhor gestão de Sofala, para se tirar me-
lhor proveito dos seus recursos para o 
benefício da população da província, 
do país e também dar contribuição ao 
mundo em que “estamos” inseridos. 
 “Eu me entrego a vós para tra-
balharmos. Tenho ouvidos para perce-
ber as mensagens que vão me passar 
sobre coisas boas e também sobre coi-
sas más, porque a vida tem essas duas 
dimensões, mas o objectivo comum é o 
sucesso das nossas empresas, porque a-
través disso vai crescer o país, vai me-
lhorar a vida dos moçambicanos”. 
 Opô-se as correntes não vê 
com bons olhos o lucro empresarial. 
“Pode-se dizer que o empresário quer o 
lucro, quer ganhar dinheiro e eu não 
vejo nenhum mal nisso, porque se ele é 
capaz de ganhar esse dinheiro significa 
que terá mais capacidade de investir no 
nosso país, significa que terá mais 
capacidade de fazer face a intervenção 
de outros actores que não são  do nosso 
 

Nossos serviços:  
- Consultoria Ambiental  

- Planeamento Físico 
- Auditoria Ambiental 

- Consultoria em Minas 
- Consultoria em água e saneamento 

JOSÉ ZECA, Msc 
CONSULTOR 

BEIRA 
SOFALA 
  

Rua Comandante Gaivão N°160 PONTA-GEA                                        
Tel: +258 825782820 ,+258 845782820 
Email: zezeca07@gmail.com, zezeca07@yahoo.com.br  
  

Our services:  
- Environmental consulting 

- Physical planning 
- Environmental audit 
- Minning consulting 

- Water and sanity consulting 
  

 

JOSÉ ZECA, Msc 
CONSULTOR 

BEIRA 
SOFALA 
  

Comandante Gaivão Road, N°160 P4NTA-GEA                                        
Tel: +258 825782820 ,+258 845782820 
Email: zezeca07@gmail.com, zezeca07@yahoo.com.br  
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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 

Ausência de Mãos no Volante, PÉSSIMO RISCO na 
condução de veículos PESADOS! 
 

 

 Ausência de Mãos no volante:  
 Um dos maus hábitos (sério desafio ao risco de aci-
dentes) que constatamos com frequência, durante a condu-
ção nomeadamente nos veículos pesados! 
 

   

 Um estudo internacional dedicado a condutores de 
veículos pesados conclui que muitos dos profissionais 
guiam a maior parte do tempo, com apenas uma das 
mãos no volante! 
 A investigação foi realizada em Espanha pelo ob-
servatório da empresa Autopistas do grupo Abertis, e traz-
nos indicadores de valia, muito interessantes que contri-
buem para melhorar a prevenção por segurança rodoviária, 
fomentando as boas praticas de condução para camiões, 
autocarros de passageiros e outros veículos pesados. 
 Numa das analises sobre as causas e consequên-
ciais da sinistralidade com veículos pesados, consideram-
se em conta factores como o correcto uso das faixas (vias), 
luzes, piscas e outras sinalizações, cintos de segurança, ma-
nipulação de objectos na cabina durante a condução, o 
respeito pela distância de segurança e o perigo do condutor 
 

não manter o mais tempo possível, as duas mãos no vo-
lante.  
 É neste último ponto que surgem os dados mais crí-
ticos:  
 

68% dos condutores observados conduzia 
apenas com uma mão! 
 Este péssimo comportamento dos condutores, im-
plica uma forte perda de precisão na condução, aumentando 
os tempos de reacção e de manobra caso seja necessário fa-
zê-la, impossibilitando retomar a marcha caso se perca o 
controlo instantâneo, provocando uma guinada ou até o 
grave chamado efeito «tesoura». 
 

Os camiões estão envolvidos em 25% dos 
acidentes no caso das vias rápidas e 
autoestradas! 
 A primeira conclusão que expõe o estudo é que os 
veículos pesados estão presentes quase em 1 de cada 4 
acidentes,  nas boas estradas.  
Entre os factores que promovem esta sinistralidade são: 
> Distracções ao volante (45% dos casos)   
> Fadiga, cansaço e a sonolência (15% dos casos)  
> A não utilização do cinto de segurança (3%)  
 

Mau uso das vias e péssimas ultrapassagens 
 O estudo revela-nos que 98% dos camiões circula-
vam pela via mais rápida e em zonas com pouco movimen-
to, um serio prejuízo e risco para todo o transito, nomeada-
mente perigo, tampao e dificuldades acrescidas para as ul-
trapassagens aos ligeiros. 
 Cumprir com  a utilização correcta das vias é fun-
damental para reduzir riscos em estradas de grande fluxo de 
trânsito, facilitando também as ultrapassagens.  
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são motivo de distracções muito graves no domínio dos 
veículos pesados e que, conforme conclusoes deste estudo, 
constitui o principal factor para a sinistralidade de veí-
culos pesados! 
 O estudo indica ainda que, os condutores cometem 
este tipo de imprudências tendo em conta factores como a 
FADIGA, cerca de 16% dos camiões pisavam as linhas li-
mitadoras de separação e de centro das vias da estrada, che-
gando mesmo a invadir a via de circulação oposta, ao lado, 
sem qualquer motivoexplicável. 
 Considerando os GRAVES números aqui reflecti-
dos em potenciada projecção de sérios acidentes e avulta-
dos prejuízos, creio que constituem fortes motivos e causas 
suficientes para efectivamente Questionar-mo-nos: 
 

De que realmente serve a Carta 
de Condução? 
 A experiência indica-me que em Moçambique, es-
tas imprudências sao notórias e agravam-se de forma ainda 
mais acentuada, de um modo geral no País, mas em parti-
cular na EN4, a via rápida que interliga a cidade de Mapu-
to e a vila de fronteira Ressano Garcia, admito ser uma 
das melhores estradas nacionais, pese no entanto que possui 
um excessivo, frequente e intenso movimento de veículos 
pesados, e por isso mesmo, muito critica também, pelo a-
gravado índice de acidentes.  
 Apesar deste graves elementos, infelizmente rara-
mente registamos a participação activa das entidades da 
Fiscalização do transito, que deveriam estar mais atentos 
aos desejáveis actos, pontos críticos no objecto e termos de 
prevenção e segurança rodoviária!   
 Reafirmo Não ao excesso de velocidade, porem, o 
mais GRAVE RISCO encontra-se em movimento por velo-
cidade excessiva, para as toneladas de imprudências cons-
tatadas nos Condutores que guiam pesados e que descon-
hecem a Noção de Risco ao serem permitidos por Chefes, 
Autoridades Rodoviárias, Gestores, Seguradoras e Assis-
tências técnicas. 
 Convicto de que este apontamento nos sirva de 
mais valia a todos que partilhamos volantes, quilómetros, 
servindo milhões de Vidas. 
 

 
 

30% dos passageiros de veículos pesados 
não usa cinto 
 A distância mínima de segurança é a distância 
percorrida entre a reacção perante um imprevisto e o tempo 
que o veículo demora a parar sem causar danos.  
 O estudo  registou que 22% dos Condutores de 
pesados não respeitam a distância mínima de seguran-
ça, principalmente quando circulam atrás de outro camião. 
 

Manipulação de objetos e distrações 
 

   

 O terrível PERIGOSO e péssimo hábito da mani-
pulação de objectos no interior da cabina e sempre em mo-
vimento no posto de condução, busca e  o  acesso  aos  tele- 

 

Liga Desportiva de Sofala 
 

Contribuindo para a Promoção 
do Desporto em Sofala 

 

ADIRA JÁ 
 

  

Leia e Divulgue O Autarca 
O PRIMEIRO DIÁRIO VESPERTINO EDITADO NA BEIRA 
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DELEGAÇÃO DA BEIRA 
  

COMUNICADO 
 

A Electricidade de Moçambique, E.P. (EDM). informa aos 
seus estimados Clientes e ao Público em Geral que, para 
dar lugar  trabalhos de Manutenção Preventiva e 
Correctiva, haverá Interrupção no fornecimento de 
energia eléctrica no próximo Domingo, dia 02 de 
Setembro de 2018 das 7:00 horas às 13:00 horas, 
afectando os clientes dos Bairros: Munhava; 
Muchatazina, Massamba, Matacuane, Palmeiras I, 
Palmeiras II, Macurungo, Macuti, Estoril, Chota, e Ponta-
Gêa. 
 
Porque o restabelecimento de energia poderá ocorrer 
antes da hora prevista, todas instalações deverão ser 
consideradas como estando permanentemente em 
tensão. 
 
Pelos eventuais transtornos que a situação poderá 
causar, a Electricidade de Moçambique apela aos seus 
estimados clientes a devida compreensão. 

 
Beira, aos 31 de Agosto de 2018 

 

 

Iluminando a Transformação de Moçambique 
 

 





  

2022 

O Autarca – Jornal Independente, Sexta-feira – 31/08/18, Edição nº 3544 – 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 

PORQUE HOJE É 
SEXTA-FEIRA                           

Saudações ao nosso ‘tio’ Vinícius no «Dia da Criação» 

 TEA BREAK PRA POESIA 
      Porque hoje é sexta e para aligeirar 
a intensidade, em crescendo, da questão 
da ‘filha’ de todas as eleições em Mo-
çambique – as autárquicas de Outubro 
deste ano 2018, fui buscar do meio do 
meu baú poético um poema que alinha-
vei numa quarta-feira com aspecto de 
sexta, mais exactamente, em 21 de Maio 
de 1986, em ‘Tugalândia.’ 
      Aligeirar a produção escrita de vez 
em quando, se impõe.  Pois, “a procissão 
ainda vai no adro.” Há que poupar a 
mente para a ‘mãe’ de todas as eleições 
em Moçambique – as próximas legislati-
vas. Os tambores da desgraça anunciada 
já ecoam que aí a cobra vai fumar, o bi-
cho pegar fogo e o resto só os futuros 
shaituanes e suas cortes, saberão. ‘Hope 
not!’     
      Posto isto, há que guardar energias 
para tecer umas quase bem traçadas lin-
has e testemunhar a História.■MK. 

POEMA de Mphumo Kraveirinya©1986 
 

JANTAR DE MÚSICA E T.V. 
 

Recosto-me no sofá-cama 
e deleito-me com o «entremesos» musical 
de um solo de violino para orquestra, 
seguido do prato principal – 
Um naipe de saxes 
com Frank Webster como chefe «gourmet». 
Servido logo a seguir o digestivo «Dizzy», 
num «blues» suave e melancólico. 
E beber um dos «Château» Mª Creuza, 
terminando à boa maneira europeia – 
uma boa sopa de legumes «Knorr Swiss»! 
Empanturre-se este africano «desnutrido» 
e cidadão do mundo, 
que nem a porrete foi europeizado. 
Ah! E ia-me esquecendo – 
de «postre» é servido um «flan», 
à imagem e semelhança da TV 
nos seus «spots» publicitários. 
Mphumo 
Kraveirinya©1986/05/21 

 


