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N6: Taxas de portagens para a primeira categoria 
reduzidas em mais de 100 por cento 
 

- Entretanto, o interesse social, público, que inclui veículos de residentes locais e 
de transporte semi-colectivo de passageiros, foi ignorado no processo de revisão, 
mantendo-se intactos os valores da tabela anterior 
 

 Beira (O Autarca) – Já são 
publicamente conhecidas as novas ta-
xas a serem aplicadas nas três porta-
gens estabelecidas na Estrada Nacional 
Número Seis (N6) – Beira – Machi-
panda, nomeadamente em Dondo, 
Nhamatanda e Chimoio.  
 As novas taxas a vigorarem a 
partir de 01 de Janeiro de 2020 (em 
princípio, caso não haja nova object-
ção), representam um importante gan-
ho para os operadores do sistema de 
transporte de mercadorias, que conse-
guiram obter do governo  uma  redução
   
 

 
 

 

  
Frase: 

A melhor e mais difícil competição que enfrentamos na vida é 
aquela em que competimos connosco mesmos – Carlos Alberto 
Hang 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 04/12/2019 
Compra Venda Moeda País 

70.45 71.84 EUR UE 

63.43 64.68 USD EUA 

4.35 4.44 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 



O Autarca – Jornal Independente, Quinta-feira – 05/12/19, Edição nº 3815 – Página 02/04 
 Vai daí, que  referenciamos  no 
segundo parágrafo deste artigo o iní-
cio, possível, da cobrança das novas ta-
xas a 01 de Janeiro de 2020, conside-
rando que no processo de introdução 
da cobrança de taxas de portagens na 
N6 prevalecem sectores (comunidades) 
que poderão alegar desfavorecimento 
absoluto no pocesso de revisão das ta-
xas. 
 A implementação de portagens 
na N6 estava inicialmente prevista para 
começar a 01 de Dezembro corrente, 
mas o governo não conseguiu material-
lizar a sua pretensão na sequência de 
uma manifestação de discórdia por par-
te da ASTROS – Associação de Trans-
portadores de Mercadorias de Sofala, 
que considerou os valores anteriormen-
te anunciados excessivamente exorbi-
tantes e chegou a avançar com uma 
medida que incluiria a suspensão total 
das actividades dos associados. A As-
tros representa interesses de 373 em-
presas de transportes de mercadorias 
que gerem uma frota de aproximada-
mente 5 mil camiões. 
 Não é ainda conhecido, pelo 
menos no círculo público, a manifesta-
ção ou posicionamento dos operadores 
do sistema de transporte semi-colecti-
vo de passageiros, nomeadamente das 
praças das províncias de Sofala e Ma-
nica, cujo universo não é de subesti-
mar. 
            A N6 é uma rodovia vital para 
as províncias de Manica e Sofala e pa-
ra o país no geral. É parte do Corredor 
Trans-Africano Nº9 (TAH9) pela im-
portância que representa no plano con-
tinental. A sua recente reabilitação vi-
sou essencialmente estimular o desen-
volvimento das comunidades depen-
dentes através do melhoramento da 
mobilidade de pessoas e seus bens.■ (R)  

   
 

TABELA CONTENDO NOVAS E ANTIGAS TAXAS DE PORTAGENS DA N6 
VEÍCULOS CHIMOIO NHAMATANDA DONDO 

TAXA NORMAL POR PASSAGEM (METICAIS) 
                                  ACTUAL            ANTERIOR               ACTUAL              ANTERIOR            ACTUAL           ANTERIOR 

CLASS 01 180,00 MT 380,00 MT 120,00 MT 250,00 MT 40,00 MT 90,00 MT 
CLASS 02 450,00 MT 960,00 MT 290,00 MT 630,00 MT 100,00 MT 220,00 MT 
CLASS 03 890,00 MT 1.920,00 MT 590,00 MT 1.260,00 MT 200,00 MT 440,00 MT 
CLASS 04 1.105,00 MT 2.870,00 MT 880,00 MT 1890,00 MT 300,00 MT 650,00 MT 

TAXA MENSAL (METICAIS) 
                                  ACTUAL            ANTERIOR               ACTUAL              ANTERIOR            ACTUAL           ANTERIOR 
RESIDENTES 

LOCAIS 
(CLASS 01) 

 
300,00 MT 

 
300,00 MT 

 
300,00 MT 

 
300,00 MT 

 
300,00 MT 

 
300,00 MT 

Residentes locais 
(CLASS 02) 

Transportes 
semi-colectivos 
de passageiros 
(CLASS 01 e 02 

 
 

500,00 MT 

 
 

500,00 MT 

 
 

500,00 MT 

 
 

500,00 MT 

 
 

500,00 MT 

 
 

500,00 MT 

na ordem média de 40 por cento rela-
tivamente aos valores que haviam sido 
fixados anteriormente. 
 Entretanto, a presente revisão 
que resultou de uma concertação havi-
da esta segunda-feira, em Maputo, en-
volvendo representantes dos principais 
utilizadores da via e o Fundo de  Estra-  

das, não considerou o interesse social, 
público, que repercute de forma directa 
na sociedade, representado na segunda 
categoria da tabela que inclui veículos 
de residentes locais e de transporte se-
mi-coletivo de passageiros, mantendo-
se intactos os valores da tabela ante-
rior.  
 

Mineradora Vale revalida posição 
de maior empresa de Moçambique 

 Maputo (O Autarca) – A mi-
neradora Vale, com operações em 
Moatiza, província de Tete, onde ex-
plora uma mina aberta de carvão, vol-
tou a receber ontem o título de "Maior 
Empresa em Moçambique", ocupando 
o primeiro lugar no XXI ranking das 
100 maiores empresas do país. É a se-
gunda vez consecutiva que alcança 
esse título, depois da primeira em 
2018, quando destronou a Mozal, em-
presa de fundição de alumínio, com 
operações em Matola, província de 
Maputo, que ficou em primeiro lugar 
nas últimas 16 edições consecutivas. 
 O feito alcançado pela segunda 

vez consecutiva pela Vale é descrito 
como sendo um importante reforço do 
empenho dos seus trabalhadores mo-
çambicanos para o desenvolvimento do 
país, bem como da própria multinacio-
nal de origem brasileira. 
 A pesquisa anual sobre as 100 
maiores empresas de Moçambique é 
uma iniciativa da KPMG, que tem co-
mo patrono o antigo estadista Joaquim 
Chissano. O ranking promove a trans-
parência empresarial no mercado na-
cional, oferece credibilidade as empre-
sas moçambicanas junto aos investido-
res estrangeiros e torna-as igualmente 
mais competitivas.■ (Redacção) 
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Crescimento anual do PIB desacelera para 2,0% no III 
trimestre de 2019   

 

 Maputo (O Autarca) – A eco-
nomia moçambicana cresceu em ape-
nas 2,0%, no terceiro (III) trimestre de 
2019, o que representa uma desacelera-
ção pelo terceiro trimestre consecutivo. 
 O abrandamento da actividade 
económica continua a dever-se ao fra-
co desempenho dos sectores da agri-
cultura e da indústria mineira, num 
contexto de fraco poder de compra.■ 
(BM/ INE)    
 

INAM prevê continuação de chuvas na cidade de Beira e 
distritos vizinhos até as primeiras horas de amanha 

 

 Beira (O Autarca) – A cidade 
da Beira registou chuva intensa desde a 
noite de ontem até esta manhã. Vastas 
áreas da urbe, principalmente da peri-
feria, registaram inundações. A situa-
ção de inundações teria sido mais gra-
ve se a urbe não tivesse um sistema de 
drenagem functional. A edilidade local 
renovou esta manhã o apelo aos muní-
pes para não obstruir os canais de eva-
cuação de água, criticando todos aque-
les que teimam em continuar a deitar 
lixo nas valas. O município apela, tam-
bém, maior vigilância às crianças que 
geralmente nesta época chuvosa gos-
tam de brincar em charcos, o que já 
custou vidas. 
 O INAM, entretanto, lançou a 
momentos um comunicado no qual 
chama atenção sobre a continuação de 
chuvas em regime fraco a moderado na 
cidade de Beira e distritos vizinhos até 
as primeiras horas de amanhã, e reco-
menda a tomada de medidas de precau-
ção e segurança face aos riscos asso-
ciados a intempérie. 
 No período das 06h00 de on-
tem até 06h00 de hoje, a cidade de Bei-
ra registou 211,2 milímetros precipita-
ção, quantidade de chuva considerada 
muito elevada relativamente aos  níveis 

xa pressão que está a afectar as regiões 
centro e norte do país, gerando chuvas 
temporariamente intensas acompanha-
das de trovoadas e ventos com rajadas 
moderadas e fortes. 

normais de precipitação que geralmen-
te ocorrem no espaço de 24 horas.  
 O Autarca apurou que o estado 
de tempo actual na cidade da Beira está 
ser influenciado por um sistema de bai-  

“Possibilidade” de nova tempestade tropical  
 Beira (O Autarca) – Informações disponibilizadas pelo INAM alertam 
que formou-se uma depressão tropical a 6° de latitude Sul e 50° de longitude Este, 
no oceano Índico, a norte de Madagáscar, que se move em direção ao canal de 
Moçambique a uma velocidade de 5 quilómetros por hora. Segundo o INAM, de 
acordo com as condições atmosféricas actuais, há possibilidade do mesmo sistema 
evoluir e atingir o nível de Tempestade Tropical Moderada nos próximos dias. De 
acordo com o INAM, neste momento o sistema ainda não está a influenciar o es-
tado do tempo no país e nem constitui perigo para a costa assim como o canal de 
Moçambique. No entanto, recomenda-se o acompanhamento atento dos boletins 
meteorológicos e tomada de medidas de precaução. 
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Uma Data na História 
 

Por: João de Sousa 

5 de Dezembro de 1949 ... Elarne Silva 
  Foi um das bailarinas da Associação Africana. De 

parceria com outras colegas suas, fez parte das dançarinas 
do conjunto de João Domingos. Os seus pais tiveram uma 
influência muito grande na actividade que desempenhou ao 
longo de muitos anos. Elarne acompanhava os seus pais aos 
bailes, às tardes dançantes e a outras actividades que eram 
desenvolvidas pela Associacão Africana. Praticou ginástica 
aplicada. A dança veio depois, por influência de José Cra-
veirinha. “Ele descobria as nossas capacidades e encamin-
hava-nos”. 
  Manda a verdade dizer que mesmo antes de fre-
quentar a Associação Africana, Elarne, tal como as suas co-
legas, já gostava de dançar. Aprendia com os mais velhos, 
na época do canhu ou do cajú. Vía como os mais velhos 
dançavam, em terra batida. Isso para ela foi um grande en- 
 

 
 

sinamento. Esse ensinamento hoje, perdeu-se. 
  Nunca é demais recordar a parceria que ela estabe-
leceu com o seu marido, o saudoso Alfredo Caliano da Sil-
va (Fedo). Quem se lembra por exemplo das actuações ao 
vivo nos programas de auditório do então Rádio Clube de 
Moçambique ? São memórias que ficam. É pena que hoje 
as pessoas, por razões de ordem vária, tenham deixado de 
frequentar os clubes para o exercício deste tipo de activida-
des. Na Associação Africana por exemplo era o encontro 
dos Calianos, dos Tajús, dos Albasinis. Era o sentido de fa-
mília. 
  A Associação Africana que deu a Elarne tardes e 
noites de glória fica para a história. Acabou. 
 Parabéns Elarne pelos teus 70 anos de idade. Saúde 
e muitas felicidades.■ 
 

OBS: na foto, da esquerda para a direita, Madalena 
Tajú, Carolina Albasini, eu e Elarne Silva, a 

aniversariante de hoje.■ 

VM lança iniciativa para apoiar 
vítimas de violência doméstica 
 Maputo (O Au-
tarca) – A Vodacom Mo-
çambique (VM) tem, des-
de o início do ano, uma 
política interna dedicada 
aos seus colaboradores, 
mulheres e homens, víti-
mas e sobreviventes de a-
buso e violência domésti-
ca.  
 Os colaboradores 
que enfrentarem esta situa-
ção terão acesso a suporte 
e aconselhamento dedica-
dos e ainda a 10 dias de li-
cença remunerada, para 
poder reorganizar as suas 
vidas e buscar o apoio de 
que necessitam. 
 No âmbito da co- 
 

memoração do Dia Inter-
nacional pela Eliminação 
da Violência contra a Mu-
lher e dos 16 dias de acti-
vismo contra a violência 
doméstica, a Vodacom de-
cidiu alargar a sua inter-
venção em relação a pro-
blemática, estendendo o a-
poio que pode prestar aos 
seus clientes, através do 
desenvolvimento de um a-
plicativo que futuramente 
vai permitir às vítimas i-
dentificar diferentes situa-
ções de violência, forne-
cendo-lhes simultanea-
mente contactos e outros 
recursos necessários para 
as encaminhar e apoiar.■ 
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