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EDITORIAL 
 

Urge repensar seriamente sobre o funcionamento do 
sistema geral de transporte de passageiros e de carga  
  A gravidade no sistema de transporte moçambicano 

de passageiros e de carga reside em todos sectores afins. A-
parentemente, os problemas graves estão nos sectores rodo-
viário e marítimo-fluvial devido a sua frequência, mas não é 
menos assustador os cenários que ocorrem nos sectores fer-
roviário e aéreo – embora estes apresentem uma incidência 
relativamente baixa mas temos recebido com frequência “a-
visos” que evidenciam a existência de riscos graves. 

Porque o problema é de facto  grave  e  respondendo 
 

Beira (O Autarca) – Não podemos continuar a per-
der tempo nos concentrando em problemas específicos, es-
pécie “tapa-furo” enquanto temos consciência plena de que 
o problema no sistema de transporte tanto de passageiros e 
de carga rodoviário, marítimo-fluvial, ferroviário e aéreo de 
longo e curto cursos é geral no nosso país. 

Temos que agir rápido porquanto estamos perante 
um problema em crescente e com consequências cada vez 
incomensuráveis. 

 essa preocupação somos desafiados a 
dedicar mais  tempo  e  inteligência  na 
 

  

 

 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 05/07/2021 
Compra Venda Moeda País 

74.62 76.1 EUR UE 

62.89 64.14 USD EUA 

4.43 4.51 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

  
Frase: 

 

Um amigo que virá inimigo depois de um pequeno mal-
entendido sempre foi seu inimigo, só estava fingindo... 
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de velocidade”. É preciso trazer à superfície as causas por 
detrás da relutância relativamente a prática de excesso de 
velocidade no sistema de transporte rodoviário de passagei-
ros de longo curso. É um problema sobejamente conhecido. 
Essas transportadoras excedem velocidade desde da sua par-
tida, nos centros urbanos e as autoridades tem pleno conhe-
cimento disso, por isso O Autarca desafia a serem mais sé-
rias e rigorosas no trabalhalho de fiscalização. Não estamos 
a dizer que com isso os acidentes irão deixar de existir, mas 
acreditamos que havendo uma fiscalização séria e rigorosa é 
possível desanimar determinadas motivações que concorrem 
para a prática de excesso de velocidade. 
 Exigimos que todas as autoridades que tutelam a á-
rea de transportes de passageiros de longo curso façam algo 
para proteger o sector, sobretudo a vida das pessoas.■ (Re-
dacção)  
 

sua análise e reflexão, procurando trazer em evidência todos 
aspectos interligados a esta problemática que sozinha ultra-
passa de longe a maior parte das adversidades que o país vi-
ve, incluindo a pandemia covid-19, os conflitos armados no 
centro e norte, os raptos e outra criminalidade, incluindo a o-
corrência ciclica de desastres naturais. Com efeito, iremos 
dedicar todo o mês abordando esta matéria. 
 O último acidente envolvendo a transportadora ro-
doviária de passageiros de longo curso Nhancale, apesar da 
gravidade da sua proporção não deve ser visto de forma iso-
lado. Deve sim servir de mais uma referência para as autori-
dades do país repensarem seriamente no funcionamento des-
se ramo de transporte.  
 Um acidente que mata mais de 30 pessoas pode ser 
revelador de consequência de uma série de irregularidades 
que caracteriza o funcionamento desse sistema de transporte. 
Bastata as autoridades estarem a repetir nos microfones e câ- 
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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 

A ONU recomenda Velocidade 30Km/h nas Zonas 
de Convivência - Por cá,.. Nada mudou! 
 

 

Exactamente, reduzirmos a velocidade nas zonas de 
maior risco, onde o convívio Homem - máquina se vai en-
contrando naturalmente mais activo, frente a frente! 
 Porque esperamos?... mais outra Distracção! 
 Com o tempo tudo muda, pois é claro e evidente 
que a mobilidade muda também, especialmente nas áreas 
urbanas, o risco vem sendo agravado pela densidade popula-
cional mais concentrada nas cidades e daí que esse manifes-
to de convivência alargada nesse meio ambiente, deve ser 
considerado crítico e lógico,... protegido! 
 Apesar do sofrimento Covid e outras preocupações, 
as mudanças em simultâneo vão servindo de desculpas, 
principalmente quando nos toca a desvios habituais ao apru-
mo profissional, que não devia precisar sequer, estar escrito 
em forma de lei, por ser tão evidente. 
 Nossos comportamentos manifestam-se em função 
da educação geral, neste caso, seria esperado uma atitude 
preventiva de um pedestre, seja fiscal de trânsito, professor, 
mecânico, motorista profissional, ou ilustre vendedora no 
mercado,... 
 Ficaríamos tranquilos Se, conseguissemos observar 
boas práticas a partir dos jovens promissores do amanhã, 
sim os que estão usufruindo dos conhecimentos avançados 
e que lhes proporcionamos no ensino superior,...mas?  
 A Distracção em desprezo pelas disciplinas, gera 
sérias consequências e prejuízos tanto para Peões como para 
Condutores, Passageiros, Servicos, Proprietários, 
Organizações e comunidades. 
 Parece que interpretamos uma recomendação de de-
veres universais e humanitários em referência neste assunto, 
como se fosse, um parecer que não nos incomoda e muito 
menos diz respeito,... triste! 
  Como se diz na gíria... "conversa para chinês". 

As Nações Unidas mantêm a Segurança Rodoviá-
ria na  Agenda 2030 para os Objetivos de Desenvolvimen- 

to Sustentável (ODS), especificamente orientada para “ci-
dades, zonas de alta convivência e concentração de 
vida”, como, o ALERTA, essencial e vital para povos, não 
olhan-do a distâncias dos oceanos e continentes. 
 Urge adequarmo-nos pela segurança rodoviária, 
em respeito pela mobilidade e para isso, não há outro camin-
ho mais fácil e prioritário que a formação profissional e 
contínua aos envolvidos com a educação, uso, manutenção 
de veículos motorizados, capacitando-lhes os valores 
neces-sários e adaptados aos meios locais. 
 A Educação Profissional assegura-nos a prioridade 
prática, gera, promove e multiplica actos preventivos, pres-
tando especial atenção às necessidades para com as pessoas 
em situação de vulnerabilidade: 
 "Crianças, mulheres, deficientes e,... idosos”. 
 Justamente por isso, a ONU recomenda a limitação 
da velocidade urbana a 30 km/h aos meios motorizados, na 
Declaração de Estocolmo de fevereiro de 2020, emanada da 
Terceira Conferência Global de Segurança Rodoviária, con-
forme resolução adotada pela Assembleia Geral a 31 de 
Agosto do mesmo ano (2020)... onde já vai e por 
cá,  continuamos no deixa,... para não andarmos!  
 A ONU propõe a redução da velocidade genérica 
como medida para equilibrar não apenas a segurança, 
modera os consumos, as emissões, reduz custos, crítico 
nos meios urbanos, áreas limítrofes e ou sempre que se ma-
nifeste, intensa zona de convívio. 
 Esta pequena mas eficaz medida, produz um efeito 
directo na redução dos acidentes, minimiza impactos nas fa-
mílias, organizações e comunidades, porque a distração 
em mobilidade, cada vez mais envolve e provoca danos em 
pessoas vulneráveis. 
 O factor Criança: a sua baixa estatura e as suas 
reacções, com frequência são imprevisíveis, por isso o am-
biente  v adulto  em  mobilidade,  deve  estar  em  sintonia  
de 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 
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consciência, sabermos prever e evitarmos este ponto crítico, 
com ou sem sinalização na estrada. 
 O campo visual de uma criança ao andar na 
rua é muito menor do que o de um adulto, pelo qual corre 
risco de um inocente, nosso filho, ser atropelado. 
 Os profissionais devem de estar conscientes deste 
facto para circularmos com zelo, especialmente em cruza-
mentos, áreas escolares, zonas comerciais, mercados livres, 
passagens pedonais, entre outras... 
 Para evitarmos acrescidas perdas decorrentes dos 
longos prazos sobre a adequação das regras e corresponden-
te sinalização, compreende-se os custos que as alterações 
implicam, sugerimos que os bons exemplos em priorida-
de, podem e devem ser antecipados pelos profissionais acti-
vos nas organizações e nos sistemas  de  formação  e  educa- 

ção. 
 As disciplinas de higiene, saúde, segurança e meio 
ambiente, adoptadas pelos profissionais, devem ser manti-
das vivas em modo adequado e também activas nos espaços 
públicos, em zelo pela família e por bem das comunidades.  
 Que seja eleito o bom senso, pois o que ainda cons-
tatamos na nossa comunidade é que, continuam as multas a 
incidir no excesso de velocidade para os bolsos dos 65Km/h, 
desprezam-se recomendações universais, mantendo-se o 
multiplicar da distracção, e assim mal vamos cada vez mais 
mascarados, fazendo de conta. 
 A verdade é que agimos distraídos, permitimos mul-
tiplicar sofrimento, contrariando a graça pela vida batizada 
pelo Índico, vamos perdendo o nosso sorriso Moçambicano.  
 Quando afinal,... o necessário a evitarmos, é tão fá-
cil de manter!■ 
 

Eleições na Câmara de Comércio de Moçambique: 
Álvaro Massingue apresenta manifesto eleitoral na Beira 
NAL DE ESTATÍSTICA – 10 DE FEVEREIRO DE 2017 Beira (O Autarca) – Sob o le-
ma “Juntos por uma Câmara abrangen-
te, activa e ética”, Álvaro Julião Mas-
singue apresenta o seu manifesto elei-
toral esta terça-feira (06jul2021), no 
Sena Hotel – cidade da Beira, às 14 
horas, no âmbito das eleições na Câ-
mara de Comércio de Moçambique 
marcadas para o próximo dia 21 de ju-
lho. Massingue representando a Sotux 
lidera a Lista C e a Zebra Logística e 
Transporte, Lda, representada por Mó-
di Adriano Maleiane, é a proposta para 
a vice-presidência. 

O candidato refere na mensa-
gem de abertura do manifesto que a sua 
candidatura “é apresentada visando 
responder aos anseios dos seus filiados 
e da classe empresarial no geral, visan-
do assegurar a realização dos seus ne-
gócios e a continuidade dos empreen-
dimentos, bem como, a busca de me-
lhores soluções para que as condições 
de investimento nacional e estrangeiro 
se tornem cada vez mais propícias para 
o florescimento”. 

O manifesto eleitoral de Álva-
ro Julião Massingue foca-se, principal- 
mente,   nos  seguintes  pilares:  reforço 

nacional, com experiência laboral de 
mais de 33 anos dos quais 29 como 
empresário multifacetado. Desde 1991 
é accionista maioritário e Director Ge-
ral da SOTUX, Lda. É sócio maioritá-
rio e Presidente do Conselho de Admi-
nistração da Universidade Técnica de 
Moçambique (UDM). Para além de 
empresário, é também diplomata, sen-
do Cônsul Honorário da República da 
Litânia em Moçambique desde 2011. 

Refira-se, entretanto, que a Câ-
mara do Comércio de Moçambique 
(CCM) é uma instituição que actua na 
área de comércio. A mesma foi funda-
da em 30 de março de 1980, por um 
grupo de seis empresas, maio-ritaria-
mente estatais. Desde a sua criação, a 
Câmara tem evoluído e assumindo, em 
cada fase, características próprias. 

Alvaro Massinga, além de ser 
um renomado e influente empresário 
nacional, é um destacado veterano ac-
tivista do movimento associativo em-
presarial moçambicano. Já foi Vice-
Presidente da CTA, a maior e mais im-
portante organização do sector privado 
nacional. Tem vantage de ser uma pes-
soa com larga experiência. ■ (R/ CI) 
 

 
 

da capacidade institucional e aprimora-
mento da estrutura organizativa da Câ-
mara; serviços e apoio aos membros; 
apoio aos esforços de desenvolvimento 
económico do País; comunicação; pro- 
moção da mulher e jovens empreende-
dores; industrialização e fomento das 
exportações; advocacia; finanças; par-
cerias e cooperação.  

Álvaro Julião Massingue é 
Mestre  em  Direito do Comércio Inter- 
 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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PESSOAS & FACTOS 
 

Por: Falume Chabane 
 

05 de Julho de 1951 … João Paulo 
 
 

 

 

 Ele era o homem do “blues”. Cantou Mudy Waters, o 
primeiro a electrficar todos os instrumentos da sua banda, Big 
Joe Turner, Billie Holiday, Colin James, BB King e tantos ou-
tros. Cantou o “blues” de Chicago, do delta do Mississipi. 
  Os palcos para ouvir João Paulo eram muitos. Talvez o 
Gil Vicente tenha sido um dos seus preferidos locais de encon-
tro com os amantes da sua música. Todos aqueles que tiveram o 
privilégio de o ouvir cantar naquela casa, nunca se esquecerão 
dele, sobretudo pela sua capacidade de prender todos aqueles 
que gostavam de ouvir aquela voz rouca. 
  De acordo com o jornal A VERDADE, na coluna “Vi-
da e Lazer”, (citação) ... “um dia, no Gil Vicente, JP cantava 
como uma orca. A voz sabia a whisky, era suprema. Era um ho-
mem magro que estava no palco, calças jeans apertadas, botas à 
Beatles, mais do que cambadas, um jaquetão preto e castanho, e 
mexas na cabeça. Cantava como um louco e intercalava as mú-
sicas com um gole que lhe queimava as cordas vocais e tornava 
a voz mais espectacular. 
 Bebia Jack Daniel’s e deixava o copo por cima de uma 
das colunas. Bebia e falava, comunicando com todos. Falava 
em português mas, quando se vai aperceber da presença de um 
grupo de estrangeiros, sentados em duas mesas, deslizará ime-
diatamente para o inglês e nós, seus correligionários, que nos 
arranjássemos. JP já estava endiabrado. Cantava e bebia e con-
versava, contando histórias e histórias do blues. Em inglês. 
  O grupo de estrangeiros ficou enfeitiçado e mandou 
comprar uma garrafa de Jack Daniel’s, que João Paulo não des-
denhou. Continuou a beber como um louco que era e a cantar 
como se estivesse no topo de uma montanha. Mas esses serão 
os derradeiros momentos da vida de um homem que pisou pro-
fundamente a terra e deixou baba. Mas também, se uma lesma 
deixa baba por onde passa, como é que João Paulo, que é supe-
rior a todas as lesmas, não vai deixar baba por onde passa?! Ele 
foi também vítima da sua própria desordem. JP atirou-se - de 
cabeça - para o precipício, e já não podia voltar. Isto é, a partir 
de um determinado momento, ele abraçou uma vida letal e já 
não tinha capacidade de voltar para trás. 
 Contudo, não será por isso que João Paulo vai ser lem-
brado. Será por aquilo que ofereceu ao seu país: o blues, inter-
pretado com fidelidade, fazendo sonhar, através daquela voz, à-
queles que até hoje se rendem aos pés do ronga eternamente 
vestido de jeans e botas à Beatles e jaqueta preta e castanha.  E- 
 

 
 

le morreu num sábado e os sábados eram sagrados para JP, co-
mo todos os dias.” (fim de citação). 
  João Paulo o noctívago, era um conversador nato. Um 
intelectual com estrutura. Um dos homens dos “Monstros” que 
ele ajudou a fundar na década de 70. 
  Foi a voz que homenageou em registo digital, de par-
ceria com Neyma, aquele que era um dos seus ídolos: Fany Fu-
mo. Foi uma das vozes do Grupo Coral da Missão Suíça. Foi 
discípulo de Gabriel Chiau. Chegou a jogar futebol no Sporting 
de Lourenço Marques na categoria de juniores. Fez história 
com o seu estilo de estar na vida e nos palcos. Jeans e botas à 
Beatles e uma jaqueta preta e castanha. 
  Por vezes  o Centro Social da Rádio Moçambique, era 
o seu local preferido. E quando acontecia o encontro casual, 
conversávamos sobre música. JP, nostálgico como sempre, via-
java pelo passado das suas canções, dos seus encontros com 
gente da música moçambicana. Bastas vezes o encontrei nas 
sessões de jazz, que eram organizados naquele local de lazer, a-
companhado de outras figuras do nosso cancioneiro. 
  João Paulo nasceu no dia 5 de Julho de 1951. Comple-
taria hoje os seus 70 anos de idade.■  
 

Vénia ao Jornalista João de Sousa (falecido), cujo artigo 
de sua autoria foi primeiramente publicado na edição 

3715, de 05 de julho de 2019, na rubrica que assinava no 
Jornal O Autarca “Uma Data na História”.■   
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