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Beira (O Autarca) – Celebra-se hoje, segunda-feira 
(03Maio2021) o Dia Internacional de Liberdade de Impren-
sa. Em Moçambique a celebração ocorre numa época crítica 
do ponto de vista de garantia de liberdade de expressão e de 
imprensa. Os jornalistas moçambicanos sentem-se cada vez 
mais intimidados no exercício da sua profissão devido a es-
calada de violência. Mundialmente, Moçambique ocupa uma 
posição que não dignifica no ranking da liberdade de im-
prensa, estando em 99º lugar num universo de 180 países. 

 

A Liberdade de expressão e de imprensa consubs-
tancia o direito de todos os profissionais da mídia de investi- 

  

 

 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 30/04/2021 
Compra Venda Moeda País 

68.91 70.28 EUR UE 

57.02 58.16 USD EUA 

3.97 4.05 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

  
Frase: O insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar 

de novo com mais inteligência – Henry Ford 
 

gar e publicar informações de forma livre, o que já não se 
verifica quando há agressões físicas com tendência de amea-
ças de morte contra os jornalistas, como aconteceu recente-
mente em Maputo com o colega Ercinio de Salema. 

O facto de a informação constituir um poder, não 
justifica que tenha de ser alvo de censura. A Censura é o 
contrário da Liberdade de Imprensa, e é comum nos regimes 
ditatoriais não democráticos, o que não devia acontecer em 
Moçambique. 

Origem do Dia Mundial da Liberdade de 
Imprensa 

 
O Dia Mundial da Liberdade  de 

EDITORIAL 
 

Liberdade de Imprensa versus Direitos Humanos 
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ções Unidas para a Educação, Ciência e Cultura - no ano de 
1993. A data foi criada para alertar sobre as impunidades co- 
 

metidas contra centenas de jornalistas que são torturados ou 
assassinados como consequência de perseguições por infor-
mações apuradas e publicadas por estes profissionais.■ (R) 

 

Para SNJ a data é assinalada sob o lema: “Informação 
como um património público” 
 

não são permitidos a reportar a realida-
de que se vive nas zonas em conflito; 
os profissionais da comunicação social 
são seviciados sem justa causa; os jor-
nalistas são obrigados a apagar as ima-
gens gravadas na realização do seu tra-
balho, entre outras situações.  

Estes factores contribuem, de 
forma negativa, para o exercício da li-
berdade de imprensa e de expressão, 
direitos consagrados na Constituição 
da República. 

Assim, lançamos, neste dia, 
mais um veemente apelo às autorida-
des de direito para que deixem os jor-
nalistas exercer a sua profissão livre-
mente e segundo os princípios éticos e 
deontológicos da classe. 

Apela aos profissionais e aos 
órgãos de informação nacionais para 
que unamos esforços para o combate a 
estes atropelos à lei. 

 

Assinalemos, pois, o Dia Mun-
dial da Liberdade de Imprensa com a 
certeza de que o lema escolhido para 
este ano, nos lança enormes desafios 
de continuarmos a desempenhar o nos-
so papel de fazedores da informação 
factual e real. 

 

Por um 3 de Maio, verdadeira-
mente Dia da Liberdade de Imprensa e 
de Expressão.■ (Redacção) 
  

mos para assegurar a transparência das 
empresas das telecomunicações, espe-
cialmente a internet, e Aprimorar as 
capacidades dos media e a literacia da 
informação para que os cidadãos reco-
nheçam e valorizem, bem como defen-
dam e exijam um jornalismo como par-
te vital da informação, encarando-o co-
mo um património público. 

 

Neste sentido, o Sindicato Na-
cional de Jornalistas exorta a todos os 
profissionais da comunicação social 
moçambicanas a assinalarem a efemé-
ride como momento de reflexão sobre 
o seu papel na concretização destes o-
bjectivos. 

 

Assinalar a data tendo em con-
ta os desafios que temos, pela frente, 
para exercermos, na plenitude, a nossa 
profissão. 

 

O SNJ tem a consciência dos 
constrangimentos que a classe enfren-
ta, no seu dia-a-dia, para o exercício 
pleno da profissão. As fontes de infor-
mação continuam a recusar prestar in-
formação, sob vários pretextos; os jor-
nalistas são intimidados de várias ma-
neiras para não realizarem o seu traba-
lho com independência;  os  jornalistas  

 

Maputo (O Autarca) - As ce-
lebrações da efeméride, este ano, inci-
dem sobre como as liberdades de ex-
pressão, acesso à informação assim co-
mo a relevância do jornalismo como 
um serviço público podem influenciar 
as alterações do sistema da comunica-
ção. 

O lema destas comemorações, 
este ano, deixa em destaque a diferen-
ça entre a informação e outras verten-
tes de conteúdos informativos como a 
desinformação, discursos de ódio, en-
tretenimento e dados de diversa nature-
za. 

O principal objectivo, com es-
te lema, é chamar a atenção de todos 
os intervenientes sobre o papel do jor-
nalismo na provisão da informação/no-
tícia fidedigna e de interesse público, 
dentro de um ecossistema mais amplo 
e abrangente, que permita que a infor-
mação seja, de facto, um património 
público. 

É tendo em conta estes aspec-
tos que a UNESCO sugere que este 
Dia Mundial da Liberdade de Imprensa 
foque três aspectos determinantes, tais 
como: Passos para assegurar a viabili-
dade económica dos  media;  Mecanis-  
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Este conteudo merece o alto respeito por 90% dos 
condutores em Mocambique... 

No posto de condutor de um carro automático, pare-
ce que não há muito sob seu controlo para economizar nos 
gastos de combustível, peças, oficina, mas existem técnicas 
de condução que facilitam o mesmo combustível ser rentá-
vel até ao final do mês, poupando também nas emissões. A 
economia deve agir não apenas no combustível, mas tam-
bém nos custos de manutenção e serviços, com ganhos para 
a segurança rodoviária. 

Como? 
1. Mantenha o "embalar do movimento"  

É ciência - um corpo em movimento permanece em 
movimento e, portanto, usa menos energia, menos combustí-
vel, desgastando menos.  Evite travar, a menos que seja ne-
cessário. Use a caixa automática corretamente, leia as instru-
ções do carro, aprenda a dirigir defensivamente e controle a 
velocidade de forma consistente, moderando, para manter 
seu carro em movimento.                                                       
2. Não mantenha o pé no travão!  

Apoiar o pé no pedal, não importa o quão leve seja, 
imediatamente aplica resistência ao carro, o que prejudica o 
consumo de combustível.  “Vai sobrecarregar desnecessaria-
mente o motor, a transmissão e também gastará travões, ra-
pidamente.”                                                           
3. Pneus - pressão e balanceamento adequado!  

O carro toca o solo, literalmente, pelos pneus. cada 
pneu tem uma parte do tamanho da palma da sua mão que e-
fectivamente encosta ao terreno - e isso tem um grande im-
pacto na eficiência de combustível. Um pneu com pressão 
insuficiente faz com que o carro arraste, aumenta as distân-
cias de travagem, ou seja arrisca desafiando a segurança. 
4. Nunca guie no modo agressivo!  

Correndo para o semáforo, requer travagem rápida e 
aceleração de seguida, logo, o combustível acompanha rapi-
damente. A condução moderada e defensiva, favorece  redu- 

zir o consumo de combustível em 33% em velocidades de 
rodovia e em 8% na cidade. Acelere suavemente e afaste-se 
lentamente para economizar gasolina ou diesel.                     
5. Caixa de Velocidades Automática  

Alguns carros automáticos permanecem em marchas 
mais baixas por mais tempo, pior nos consumos, de combus-
tível e desgaste de componentes. 

Experimente a opção manual na transmissão au-
tomática para mudar mais cedo do que deseja, aprenda co-
mo controlar isso, é fácil quando sabemos. 

Por isso a Formação sobre condução Avançada e 
defensiva se torna essencial.  

Acelere lentamente quando estiver nas marchas 
mais altas, aprenda esse domínio da máquina, consome me-
nos e vai mais seguro, evite o somente acelerar e o travar! 
6. Faça menos saídas e chegadas - Planeie mais!  

Quanto mais pequenos ou curtos percursos faz, me-
nos combustível você vai conseguir economizar.  Isso ocorre 
porque, quando o carro fica estacionado por algumas horas, 
o motor esfria e gastará mais combustível nos primeiros 10 
quilômetros.  

Experimente combinar as compras de supermercado 
com as atividades extracurriculares de seus filhos, e outras 
rotinas de serviços, se puder. 
Planeie o adequado ao uso da máquina que custa tanto di-
nheiro, manter e foi concebida para facilitar, nunca para arr-
uinar ou matar alguém.                                                            
7. A manutenção do Carro, conta e muito!  

Quando o carro funciona suavemente e está em boas 
condições mecânicas, pode conseguir a melhor economia de 
combustível e segurança, mas também depende muito da 
sua condução, capaz e atenta. Saiba que a manutenção re-
gular permite economia de combustível na ordem dos 10 por 
cento.  Garanta regularmente a manutenção para que as pe-
ças do carro durem mais, permitindo que economize nos 
gastos todos,  menos consume de combustível, custos de re- 
 

O seu Diário Electrónico Editado na Cidade da Beira 

@ De Interesse Comunitário e da Mobilidade Rodoviária,... 
 

Por: Eng. Carlos Sousa  
Formador Especialista & Certificado para a região SADC 
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Se, Guia um Carro Automático - Porque Gasta, 
Arrisca, Desperdiça Tanto? 
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 paro inferiores e apenas desse modo, consegue usufruir e 
partilhar mais segurança rodoviária.                                       
8. Não perca tração, mantenha os Pneus sempre, com 
boa aderência ao pavimento ou terreno!  

É provável que os pneus escorreguem em superfí-
cies molhadas, areia ou gravilha. Cada vez que isso aconte-
ce, perde no combustível, nas componentes móveis por des-
gaste prematuro e também o coloca a Si e aos outros em pe-
rigo. Tome cuidado em estradas não pavimentadas, de terra 
batida, areia e gravilha, ou escorregadias, use o recurso a-
dequado da tração 4x4 e da caixa de velocidades, reduza a 
velocidade em superfícies irregulares, molhadas ou duvi-
dosas.                                                           

Adicione saber como usar e dirigir um carro ade-
quadamente,   pois  varias  tecnologias  modernas  estão  sob 

pressão chegando, mas a maioria delas você perde, por des-
conhecer ou negligenciar.  

Desse modo gasta muito combustível, peças, horas, 
riscos desafiadores, acidentes, colocando outros em risco 
também, sendo, acima de tudo, simples de evitar! 

Pode muito bem decidir por frequentar regularmen-
te formação adequada, a um preço de recompensa imedia-
ta, pois pode reduzir os gastos todos, mantendo seus filhos, 
os jovens, e colegas, aprendendo a melhor maneira de gerir 
o dia a dia em mobilidade. 

Seja o profissional que deseja, para isso, a forma-
ção especifica, deve ser a constante que o acompanha, no 
computador, no smartphone, com os colegas, parceiros, fa-
mília, comunidades, para que a mobilidade seja o meio que 
efectivamente nos facilite a vida.■ 
 

Vm Business e Microsoft juntam-se para oferecer 
aplicativos de produtividade a negócios e empresas 
 Mendes, Director Executivo da Voda-

com Busi-ness. 
 

“Na Microsoft, buscamos ca-
pacitar e apoiar sempre o setor de tele-
comunicações através da oferta de so-
luções que garantem e permi-tem um 
trabalho em equipa seguro através de 
ferramentas inteligentes de colabora-
ção e produtividade. As racionaliza-
ções dos sistemas de su-porte aos ne-
gócios simplificam os fluxos de traba-
lho e garantem a efi-ciência por meio 
de processos inteli-gentes e de automa-
ção, isto permite-nos garantir os mais 
altos padrões de disponibilidade de ser-
viços no mundo.  

32.5  
 

Os Clientes podem ficar tran-
quilos, sabendo que os serviços e in-
formações estarão sempre disponí-
veis em qualquer lugar, a qualquer 
hora e sempre com a máxima segu-
rança”, afirma Ibrahim Youssry, Ge-
rente Geral Regional do MEA Multi-
Country Cluster da Microsoft, sobre 
a eficácia do uso dos produtos.■ (R) 

trabalho remoto, com todas as funcio-
nalidades do pacote Microsoft 365 Bu-
siness Standard inclusas, protecção a-
vançada contra ataques cibernéticos e 
ainda a gestão de dispositivos. 

Consta ainda do pacote de a-
plicativos o Enterprise Microsoft 365 
E3, criado para aplicativos de produti-
vidade e recursos básicos de segurança 
para empresas; e o Enterprise Micro-
soft 365 E5, referente a aplicativos de 
produtividade e segurança avançada, 
conformidade, voz e recursos analíti-
cos para empresas. 

“A Vodacom e a Microsoft são 
nomes familiares em Moçambique. A 
maioria das pessoas nos segmentos-al-
vo reconhece uma destas empresas e u-
sa serviços que as duas instituições o-
ferecem, por isso, acreditamos que isso 
traz maior confiabilidade à presente i-
niciativa. Queremos que, através destas 
plataformas, os negócios, as empresas 
moçambicanas, e não só, cresçam em 
linha com as  novas  tecnologias  de  
trabalho”,    sublinhou    José    Correia 

Maputo (O Autarca) – A Vo-
dacom acaba de estabelecer uma par-
ceria com a Microsoft, que tem como 
objectivo oferecer a melhor experiên-
cia com aplicativos que permitem uma 
maior produtividade para negócios e 
empresas, impulsionando a mobilida-
de, colaboração e segurança durante as 
actividades. 

Dos pacotes de aplicativos a 
disponibilizar às empresas, há a desta-
car o Microsoft 365 Business Basic – 
destinado a empresas que necessitam 
de soluções remotas simples, como o 
Microsoft Teams, armazenamento se-
guro na nuvem e office online; Micro-
soft 365 Business Standard – para 
empresas que precisam de ferramentas 
completas para trabalho remoto e cola-
boração, e-mail empresarial e aplica-
ções do Office Premium, incluindo to-
das as funcionalidades do pacote Mi-
crosoft 365 Business Basic em vários 
dispositivos; para além do Microsoft 
365 Business Premium – desenhado 
para empresas que exigem soluções de 
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