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Parque Nacional da Gorongosa realiza contagem 
aérea da fauna bravia 
 

 
 

 Beira (O Autarca) – O Parque 
Nacional da Gorongosa (PNG), na pro-
víncia  central  de  Sofala,  iniciou  esta  

 
 

 
 

semana mais uma“maratona” de conta-
gem aérea da fauna bravia.  
 Trata-se de um exercício  regu- 

lar, sendo que a contagem anterior foi 
realizada em 2018 e revelou continui-
dade de crescimento assinalável da 
fauna bravia da área de conservação 
mais emblemática do país. 
 Segundo uma fonte do Parque 
Nacional da Gorongosa, as contagens 
regulares da fauna bravia ajudam a ad-
ministração do parque a avaliar o es-
tado de recuperação da Gorongosa, e 
explicou que a contagem em curso irá 
permitir, simultaneamente, aferir o im-
pacto do ciclone idai registado em 
Março do ano passado e das cheias ve-
rificadas no início deste ano. 
 A fonte destacou o facto de  no 

  

 

 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 05/11/2020 
Compra Venda Moeda País 

85.65 87.36 EUR UE 

72.64 74.09 USD EUA 

4.59 4.68 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

  
Frase: Não use a vingança, senta-te e espera… Aqueles que 

fazem mal acabam se destruindo sozinhos! 
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FONTE: INE – INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA – 10 DE FEVEREIRO DE 2017 primeiro dia do início da presente con-

tagem ter sido observada uma manada 
de mais de 40 elandes no lado oeste do 
parque, onde geralmente não são vis-
tos. 
 Considerado um dos principais 
destinos turísticos do país, o Parque 
Nacional da Gorongosa protege uma 
diversidade de ecossistemas distintos. 
Outrora suportou uma das mais densas 
populações de vida selvagem de toda  a 

que Nacional da Gorongosa está  bene-
ficiar de um ambicioso projecto de 
protecção e restauração do seu ecossis-
tema, com horizonte de desenvolver 
uma indústria de ecoturismo  para be-
neficiar as comunidades locais.  
 O projecto de restauração da 
Gorongosa já foi declarado como sen-
do um dos maiores exemplos de recu-
peração da vida selvagem em Moçam-
bique.■ (Redacção) 
 

África, incluindo carnívoros carismáti-
cos, herbívoros e cerca de 500 espécies 
de aves. Mas os números dos grandes 
mamíferos foram reduzidos em mais 
de 95% e os ecossistemas foram larga-
mente afectados pela guerra civil em 
Moçambique. 
 Num esforço conjunto envol-
vendo a Fundação Carr, uma organiza-
ção não lucrativa dos EUA e o Gover-
no de Moçambique, actualmente o Par- 

13º ART & TUR - FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE TURISMO 

Gorongosa conquista primeiro prémio na categoria 
“Preservação da Biodiversidade” Gorongosa está a tornar-se um novo 

modelo para a conservação da fauna 
bravia e o desenvolvimento comunitá-
rio.  
 Ao levar cuidados de saúde a 
longo prazo, apoio à agricultura e edu-
cação de raparigas em grande escala às 
comunidades circundantes, a Gorongo-
sa está a redefinir a identidade e o pro-
pósito deste parque nacional.  
 O filme é considerado uma 
tentativa de criar consciência para um 
novo modelo de conservação da vida 
selvagem e desenvolvimento comuni-
tário. 
 Desde o início do curso do 
projecto de restauração da Gorongosa, 
o mais emblemático parquet moçambi-
cano já venceu um agama de 
prestigiados prémios internacionais.
  

 
 Beira (O Autarca) – O Parque 
Nacional da Gorongosa, na província 
central moçambicana de Sofala, con-
quistou o primeiro prémio na categoria 
“Preservação da Biodiversidade” no 
13º Festival Internacional de Cinema 
de Turismo, que decorreu de 20 a 23 
de Outubro último, em Viseu.  
 

 Desde a sua 1ª edição em Bar-
celos, em 2008, o Festival ART&TUR 
tem cumprido eficazmente a sua mis-
são de dar a conhecer ao mundo as me-
lhores produções audiovisuais de turis-
mo realizadas em Portugal  e  no  mun- 
 

do. 
 “A Nossa Gorongosa” tornou-
se uma das histórias de restauração da 
fauna bravia mais célebres de África e 
do mundo. Dirigido por James Byrne, 
o filme produzido em 2019, comparti-
lha  a  história  inspiradora  de  como  a  

Covid-19: Sofala regista 26 recuperados 
 Beira (O Autarca) – Segundo a actualização apresentada ontem pelo MI-
SAU, nas últimas 24 horas a província de Sofala registou 26 casos totalmente re-
cuperados da covid-19. Até ontem, a província já somava 388 recuperados, de um 
cumulativo de 412 casos positivos. Sofala já registou 1 óbito e 6 casos de interna-
mento. Conta actualmente com 24 casos activos, todos em regime domiciliária.■    
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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 

Consegue-se Mais Segurança Rodoviária,... Reduzindo 
vários Consumos! 
 

 

 As despesas com o combustível continuam a ser 
uma parte importante nos orçamentos e custos nas organi-
zações, empresas, pesando sobretudo nas famílias.  
 Não é preciso possuir carro, para sofrermos tam-
bém os impactos dos custos dos combustíveis. 
 Para reduzirmos custos directos ligados a mobile-
dade rodoviária, devemos de ter presente, Como reduzir 
consumos de combustível e outros, em conformidade com 
as disciplinas estudadas, testadas e comprovadas por espe-
cialistas, quanto ao adequado uso e manutenção dos veí-
culos automóveis. 
 

 
 

 As disciplinas preventivas resumidas no método e 
procedimentos da condução defensive são fundamentais 
para a segurança rodoviária e, se as cumprirmos, estamos a 
realizar igualmente uma condução económica, ou seja, 
gastando muito menos combustível, logo, implica também 
a redução de todos os outros vários custos (horas de traba-
lho, peças, acessórios, oficina) associados com a rodagem 
de uma viatura.  
 Para isso, devemos de estar atentos aos seguintes 
detalhes, fáceis de aplicar na condução diária:   
 

1 – PNEUS ADEQUADOS, BEM MONTADOS, 
BALANCEADOS E COM PRESSÃO CORRETA 
 A pressão dos pneus é um dos factores mais negli-
genciados pelos condutores, mas também um dos que mais 
facilmente  pode  ser  corrigido,  no  foco dos vários consu- 

mos, custos e pela segurança.  
 O mais gravoso, provoca incidentes, gastos, e inse-
gurança rodoviária, é fazer uso de pneus com deficiências, 
mal instalados e ou com uma pressão baixa. O atrito au-
menta, agrava-se o esforço mecânico imposto sobre todas 
as peças móveis e o motor tem de gastar mais combustível 
para mover o mesmo automóvel.  
 Para um veículo que trabalha todos os dias, o con-
selho mais básico é conferir semanalmente, seguindo a ta-
bela de pressões, disponivel na abertura da porta do condu-
tor. 
 Deve consultar conforme o tamanho dos pneus, 
cargas, tipo de terreno ou pavimento que vai desafiar du-
rante os dias seguintes. 
 Opte por aprender a fazer uso do medidor de bolso, 
ou recurso aos sistema TPMS instalado na viatura e não 
conte com a constante negligência sobre os dispositivos au-
xiliares que deveriam de estar capazes nos postos de com-
bustíveis, mas raramente,  estão em ordem. 
 Apesar de pagarmos para isso, lamento, pela falta 
de adequada formação e cultura profissional dos gestores 
desses postos.  
 Condições de segurança?... avalia-se em todos os 
pontos que Sustentam a Vida, e em todos os Km.  
 Estejamos sensíveis a que, os Pneus constituem o 
componente mais responsável por guiar e travar o veí-
culo, se adequadamente dirigido pelo Homem.  
 O Condutor depende totalmente da condição dos 
Pneus, para conseguir dominar o movimento da viatura em 
segurança,... gastando menos!  
 Lamento também que muitos Mecânicos, ignoram 
este ponto de importância Vital. 
 

2 – USE BEM A CAIXA DE VELOCIDADES 
 O uso correto da caixa de velocidades, sobretudo 
em percursos urbanos e suburbanos, faz uma grande dife-
rença  entre  ajudar  aos baixos consumos, conduzir seguro, 

O seu Diário Electrónico  Editado na Beira 
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 ou desafiar gastos e custos, pouco amigos do bolso e inimi-
gos do meio ambiente. 
 Na prática, o cuidado de dirigirmos na mudança 
certa, pode valer entre 2 a 3 litros de diferença, o que equi-
vale a poupar entre 90 a 150 mts, por cada 100 km.  
 Afinal, um desperdício, na ordem dos 15,000 Mts/ 
ano,  pelo menos, sem contarmos com todos os outros gas-
tos mecânicos do carro, horas perdidas, outras despesas e 
custos na oficina. 
 Como é que um Condutor domina a mudança certa, 
face aos 95% dos veículos em Moçambique, estão equipa-
dos com caixa de velocidades automática?  
 Re:   a maioria responderia, impossível (infeliz-
mente enganados, estão licenciados, mas em risco e gastan-
do o desnecessário, todos os dias).  
 Na verdade trata-se de sabermos utilizar os meios 
adequadamente. Conduzir um veículo, requer o conheci-
mento prévio e dedicado aos componentes disponíveis, a-
valiar da operacionalidade e adoptar o modo de condução 
em conformidade.  
 Importa sabermos reduzir a velocidade fazendo uso 
da caixa automática, e esse modo, encontra-se disponível 
em todos os veículos. Lógico, e indispensável, no caso de 
uma emergência, por deficiência na travagem, deficiência 
num pneu, o condutor vê-se obrigado ao recurso da caixa, 
para reduzir a marcha e conseguir imobilizar o veículo, e-
vitando danos, óbvio.  
 Diz o Código da Estrada, mas, Não é o que Acon-
tece! 
 

3 – MELHOR O BINÁRIO QUE A POTÊNCIA 
 A zona de binário máximo de um carro corres-
ponde à sua zona de melhor rendimento volumétrico. 
Quando precisa de força extra (para ultrapassar ou para su-
bir), o prático é utilizar entre as 2000/3000 rpm nos Diesel 
e as 2500/4000 nos motores a gasolina, em vez de levar o 
motor ao excessivo regime de rotação máxima. Também a-
qui podemos poupar cerca de 2 litros aos 100 km. 
 

4 – EVITE PERCURSOS PEQUENOS 
 Em trajetos muito curtos, o motor e o catalisador 
não têm tempo de aquecer até à temperatura ótima de fun-
cionamento. No motor, o óleo está ainda frio e com uma 
viscosidade mais alta, aumentando o atrito das peças inter-
nas e o esforço que o motor tem que fazer. No caso do cata-
lisador, estando frio não é tão eficiente a limpar os gases de 
escape. Se insistimos repetidas vezes nos curtos percursos, 
complicamos e forçamos a erros para a gestão electrónica 
do motor, logo resultam gastos irregulares e custos adicio-
nais de oficina, a curto prazo. 
  

5 – TRAVAR SÓ EM ÚLTIMO RECURSO 
 Agir Antecipado na distância de afastamento.  De 
cada vez que precisamos de recuperar velocidade é preciso 
pedir ao motor potência suplementar, o que eleva o consu-
mo. Uma correta leitura da estrada e do trânsito, ajuda a 
manter a velocidade o mais estável e com a harmonia pos-
sível.  
 Na prática o objetivo é,  reduzir no combustível, 
Poupar Peças, Poupar na Oficina, Saber conduzir em modo 
Seguro, isso Requer estar capaz ao modo Defensivo, Pre-
ventivo, ou agir sempre, por Antecipação. 
 

6 – ELIMINE PESO A MAIS NA VIATURA 
 É fácil deixar andar e ir acumulando objetos inúteis 
dentro do automóvel. 
 Todo o peso inútil transportado pelo seu carro, é 
peso que o motor tem de puxar. Pode parecer pouco, mas se 
multiplicarmos por vários meses e várias dezenas de milhar 
de quilómetros, a fatura a pagar por esta distração repre-
senta valores que fazem falta na mesa e no orçamento.   
 Objectos soltos no habitáculo, podem funcionar de 
arremesso contra os ocupantes, no caso de uma manobra de 
emergência. Recolha todos os objetos que por lá andam a 
mais no carro e pese-os.  
 Talvez assim se convença que se agir como um 
Condutor Capaz, vai reduzir muitos excessos, baixar cus-
tos, ganhar segurança rodoviária, para Si e para todos com 
Quem se cruza, a cada momento ao volante. 
 

7 – MANUTENÇÃO ATEMPADA 
 A manutenção é outro ponto de obrigação onde se 
vai buscar economia e segurança.  
 

 Mantenha presente de que a Manutenção, embora 
passando pelo Mecânico, envolve sempre a responsebilida-
de de um Condutor Capaz saber avaliar.   
 

 Este factor é mais importante ainda, para veículos 
usados frequentemente em estradas de terra. 
 

8 – ATENÇÃO À CLIMATIZAÇÃO 
 Circular com os vidros abertos, sobretudo em estra-
da é desafiar vários riscos, nomeadamente de segurança, a 
possibilidade de sofrermos por insectos, e contribui para 
aumentar os consumos pelos turbilhões que geram, logo 
resulta maior gasto, custo, se comparado ao adequado uso 
do A/C. 
 

 Na actualidade covid-19, importa Antecipar a regu-
lar e frequente substituição do filtro de Ar, adequado para a 
climatização do habitáculo. 
 

 Os vidros devem ir fechados e a climatização ajus-
tada em conformidade. Cada veículo seu sistema, informe- 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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 desgastes desnecessários e custos adicionais em oficina. 

 – Dizem que deslizar em ponto morto consome 
menos combustível – FALSO! A não ser que o carro tenha 
carburadores, (motores com mais de 30 anos) em todas as 
outras soluções de alimentação aplicadas desde o início dos 
anos 90,  só com a mudança engrenada é cortado por com-
pleto o abastecimento de combustível em desaceleração. 
 O preço pela Educação Capaz, não deve ser consi-
derado Custo, pois se bem investido, produz Sempre o 
Retorno e Proveitos,... de Imediato!  
 Confiança consegue-se Quando Tudo,… já está 
Certo!■ 
 

se como deve proceder adequadamente e respeitar os passa-
geiros. 
 

CONSELHOS ADICIONAIS:   

 – Reduza a velocidade em 10 km/h em estrada – 
Por exemplo em vez de 100 km/h, circule a 90 km/h. Esta 
redução é suficiente para poupar bons litros de combustí-
vel, desgaste de peças e custo em oficina.   

 – Acessórios de estilo, uso pouco frequente, não 
ajudam – Quando não utiliza as barras de tejadilho, não as 
deixe montadas. Pneus mais largos, mata-bois, reboque, e 
outros. Nenhum benefício,  provocam  todos  os  consumos,
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Empregos temporários beneficiam à 500 famílias em Nhamatanda 
no âmbito do Mecanismo de Recuperação pós-Ciclones 
   

 

 Beira (O Autarca) – O Pro-
grama das Nações Unidas para o De-
senvolvimento (PNUD), em parceria 
com o Governo de Moçambique e ou-
tros parceiros estabeleceram esta sema-
na o Mecanismo de Recuperação 
(MRF) como medida de resposta aos 
ciclones IDAI e Kenneth, com enfoque 
particular nos grupos vulneráveis e 
mulheres, através de apoio em meios 
de subsistência e empoderamento eco-
nómico e na melhoria da habitação e 
infraestruturas comunitárias. 
 Recentemente, um total de 500 
famílias do centro de reassentamento 
de Cheia, no distrito de Nhamatanda, 
receberam kits de sementes e ferra-
mentas de trabalho visando o auto-em-
prego sustentável, no âmbito do pro-
jecto “Recuperação Resiliente dos Me-
ios de Subsistência” do programa MR 
F, implementado pela ADPP em parce-
ria com o PNUD e em coordenação 
com o Gabinete de Reconstrução pós- 
Ciclones (GREPOC). 
 Os kits de sementes e ferra-
mentas de trabalho distribuídos pelos 
técnicos da ADPP no terreno, são com-
postos pelos seguintes produtos agríco-
las e instrumentos de trabalho: Tomate, 
Couve, Alface, Pimento, Abóbora, 
Quiabo (40 gramas para cada cultura); 
1 Pulverizador, 1 Regador, 1 Catana, 1 
Enxada e 1 Ancinho. 
 Adicionalmente, os empregos 
temporários foram criados pelo projec-
to para as 500 famílias num período de 
seis a dez dias e, que consistiram na 
limpeza de 12km de vias públicas na 
respectiva localidade, na construção de 
500 copas de louça, na abertura de 500 
covas para o depósito do lixo, na cons-   
 
 

  

 
Índia, Holanda, Noruega, sendo o PNU 
D gestor de implementação enquanto a 
ADPP e outras organizações não go-
vernamentais são parceiros implement-
tadores. 
 

Sobre a ADPP 
 

 A Ajuda de Desenvolvimento 
de Povo para Povo (ADPP) é uma Or-
ganização Não-Governamental, mo-
çambicana, criada em 1982.■ (R) 
 

trução de 377 latrinas melhoradas e no 
aumento de 250 ha nas áreas de produ-
ção. Com o dinheiro imediato recebi-
do, espera-se que as famílias beneficia-
das e das mais afectadas pelos Ciclo-
nes, possam retomar seus negócios 
e/ou investir em novos trabalhos para 
diversificar sua renda. 
 As acções do Mecanismo de 
Recuperação são financiadas pela Uni-
ão Europeia, Canadá, China, Finlândia, 

 
 

              Anúncio de vaga 
 

O Muzimbite Lodge, localizado na Estrada Nacional Número Seis (EN-6), 
em Mafambisse, distrito de Dondo, dispõem de seguintes vagas para 
preenchimento imediato: 
 

 - 6 Arrumadeiras profissionais com mais de 3 anos de experiência. 
 - 12 Serventes de mesa  com mais de 3 anos de experiência. 
 - 2 Bar man profissionais com domínio de sistema informático. 
 

Os interessados devem apresentar os seguintes requisitos: CV, cópia de 
BI, carta de saúde, carta de referência ou recomendação, certificados de 
formação. 
 

As candidaturas podem ser entregues directamente nas instalações do 
Muzimbite Lodge, no endereço acima referido, ou enviadas para o e-
mail: muzimbitilodge@hotmail.com 
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