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CCM defende diálogo para a resolução dos conflitos 
armados emergentes no país 
 

que se pode vencer a pobreza que asso-
la os moçambicanos” e garantiu que a 
‘casa do povo’ tudo fará para que os 
moçambicanos possam se ver longe 
deste mal.  
 

 Por seu turno, o Reverendo, 
Dinis Matsolo, explicou que a visita do 
CCM à AR surge pelo facto de os reli-
giosos acreditarem que o diálogo seja o 
melhor caminho para a resolução dos 
problemas que apoquentam os moçam-
bicanos. “Entendemos que há neces-
sidade de se estancar estes pequenos 
focos do mal que podem no futuro se 
alastrarem por todo país, como se viu 
nos outros conflitos que o país já teve”.  
 

 Matsolo apelou à PAR para 
que nos próximos diálogos sobre a paz, 
haja envolvimento de todas as forças 
vivas da sociedade.■ (Redacção) 
  

Chirinda lamentou os ataques que se 
verificam em Cabo Delgado e no cen-
tro do país, tendo sublinhado que ‟nós, 
como religiosos, estamos muito preo-
cupados, daí que apelamos a Assem-
bleia da República para que juntos pos-
samos trabalhar no sentido de encon-
trarmos uma solução que nos possa tra-
zer uma paz efectiva″. 
 A PAR sublinhou o interesse 
do parlamento de ver os moçambica-
nos a desfrutar da paz, sossego, bem-
estar e harmonia para que os esforços 
que o país tem empreendido no comba-
te à pobreza possam ter resultados de-
sejados. “Só com a paz e o bem-estar é 

 Maputo (O Autarca) – O 
Conselho Cristão de Moçambique 
(CCM) manifestou, anteontem, ofi-
cialmente, em Maputo, a sua preocupa-
ção relativa aos ataques que se verifi-
cam em Cabo Delgado e no centro.  
 A peocupação foi manifestada 
pela Presidente do CCM, Felicidade 
Chirinda, durante uma audiência de 
cortesia que lhe foi concedida pela Pre-
sidente da Assembleia da República 
(PAR), Verónica Macamo, onde as 
partes abordaram a situação geral do 
país.  
 Segundo um comunicado do 
parlamento   moçambicano,  Felicidade 

  
Frase: 

Todo diálogo tem importância, seja ele na família ou no trabalho. 
Devemos lembrar que uma boa conversa é fundamental para dar 
o primeiro passo!■ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 06/12/2019 
Compra Venda Moeda País 

70.33 71.72 EUR UE 

63.34 64.59 USD EUA 

4.33 4.41 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 
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Banco Mundial disponibiliza 60 milhões de dólares 
para projectos de drenagem na cidade da Beira 
   Beira (O Autarca) – O Con-
selho Municipal da Beira vai prosse-
guir o desenvolvimento de projectos de 
drenagem, agora que recebeu garantias 
de financiamento oferecido pelo Banco 
Mundial, no valor de 60 milhões de 
dólares norte americanos. Uma boa no-
va anunciada pelo respectivo edíl, Da-
viz Simango, no quadro de uma visita 
efectuada a cidade da Beira por uma 
missão de consultores do Banco Mun-
dial.  
 A missão do Banco Mundial a 
cidade da Beira inteirou-se no terreno 
dos trabalhos que estão a ser desenvol-
vidos pela edilidade e constatou com 
satisfação a qualidade das obras e, so-
bretudo, o impacto que elas estão a 
criar na melhoria das condições de vi-
da dos munícipes locais.  
 Ontem, por exemplo, a cidade 
da Beira “acordou” praticamente  inva- 

 dida de água na sequência da chuva in-
tensa que vinha caindo desde a noite 
anteriores. Mas, bastou a chuva parar 
para pouco tempo depois a água “desa- 

parecer”, confirmando a funcionalida-
de do sistema de drenagem em imple-
mentação na cidade da Beira.■ (Re-
dacção) 
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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 

PRUDÊNCIA ao CONDUZIR com CHUVA e ou 
em estrada ALAGADA! 
 

 

 Caros Condutores,  
 Estejamos MAIS ATENTOS aos desafios de 
RISCO com a estrada molhada, sob chuva, atravessando 
charcos e ou alagadiços: 
 

 
 

 Conduzir com CHUVA requer SEMPRE mais a-
tenção e cuidado ao abordar a estrada. 
 Os contextos meteorológicos com pluviosidade 
(chuvas) afectam significativamente a atitude de todos os 
condutores.  
 

 Infelizmente nem todos os condutores reconhecem 
este grave RISCO, por isso, guiam sem as devidas precau-
ções para que sejam evitados os acidentes, por vezes, grave 
manifesto nos custos, mas muito pior pelo sofrimento de 
Quem fica! 
 Ao conduzir em piso molhado devemos de ter a 
noção que a capacidade de aderência dos pneus ao piso, 
diminui e de modo significativo, ou seja, o Condutor dis-
traido, negligente e imprudente, pode perder a trajectória, 
o controlo do carro e nem talvez a fé em Deus o pode aju-
dar! 
 Todo o condutor deve ter em consideração que ao 
conduzir com CHUVA deve aumentar as medidas preven-
tivas e por segurança. 
 

Condições essenciais  
 

 Para garantir a segurança, um veículo deve estar e- 
quipado de pneus adequados e aptos ao  correcto  uso.  O 

pneu DEVE reunir em condições ajustadas ao meio por on-
de vai circular, nomeadamente quanto a  pressão do ar e 
profundidade adequada dos sulcos da borracha na área de 
encosto ao terreno!   
 Estes pré-requisitos permitem a facilidade de es-
coar a água e garantir a melhor aderência possível ao solo. 
 A profundidade mínima legal de um pneu, obri-
ga por segurança os 1,6 milímetros. 
 Caso este apresente alguma deformação, desgaste 
anormal ou envelhecimento (limite aos 5 anos) é recomen-
dável a troca imediata do pneu, mesmo antes do desgaste 
da borracha, chegar ao valor mínimo legal.  
 Recordando que são os pneus que garantem  em 
prioridade, a distribuição correta das forças de travagem, 
tracção, do movimento da direcção e sustento alinhado da 
trajectória com substancial importância para a manuten-
ção da estabilidade do veiculo ao solo! 
 São efectivamente os PNEUS que contribuem em 
Todos os custos de consumíveis, desde o combustível e in-
clusive participam no afecto de desgaste prematuro dos 
componentes móveis de desgaste da viatura! 
 

 Os elementos da suspensão   devem estar em con-
dições, exibindo um comportamento que permita manter os 
pneus em contacto com a estrada, garantir conforto aos o-
cupantes do veículo, menores consumos  e assegurar a de-
sejável segurança rodoviária. 
 

Regras de bom senso 
 Apesar dos limites de velocidade existirem para se-
rem respeitados, quando o piso está molhado, a prudên-
cia deve tomar acção ANTECIPADA, reduzindo com a 
caixa de velocidades e evitando travar para conseguir a-
justar o movimento em segurança  e função do risco no 
terreno! 
  Se utiliza um carro com caixa de velocidades auto-
mática, encontra-se preparado para efectuar reduções ins- 
tantâneas, mas evitando o recurso aos travões de servi-  

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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ço?... Afinal? Sempre afirmou que conduzir um carro auto-
mático seria mais fácil, certo? 
 Procure estar capaz de saber usar um veiculo auto-
móvel equipado de cx automática! 
 Se dirige um veiculo equipado de 4x4, e sempre 
que o pavimento esteja molhado, deve antecipar-se e a-
doptar o aplicativo 4H, assegurando mais tracção e me-
lhor sustento do carro ao terreno, independentemente se cir-
cula em piso asfaltado ou de terra batida. 
 As manobras devem ser efectuadas com suavidade. 
Evite as acelerações ou travagens bruscas. 
 Simultaneamente, deve aumentar a distância de 
segurança para o dobro (6 segundos), quando comparado 
com o piso seco (3 seg)! 
 Desse modo terá mais espaço para reagir em si-
tuações imprevistas ou de emergência. 
 Não se esqueça dos mais frágeis e com mais difi-
culdades, referi-mo-nos aos pedestres, animais, e usuários 
de veículos de 2 ou 3 rodas! 
 Tenhamos uma cuidada e especial atenção aos 
mais idosos e às crianças! 
 

Ver e ser visto 
 Ao conduzir com chuva, por norma, reduz a vi-
sibilidade. Antes de mais nada é essencial que mantenha os 
vidros do seu carro desembaciados.  
 Ainda para evitar a condensação no vidro para-bri-
sas, ligue o ar condicionado, seleccionando a opção que 
dirige a ventilação para o para-brisas. Sob o mesmo ponto 
de vista da visibilidade esteja atento ao estado das escovas 
dos limpa-vidros. Assegure-se de que estão em bom esta-
do. 
 Sempre que haja precipitação temos reduzida visi-
bilidade, no entanto, para garantir que o seu carro é visí-
vel para os outros condutores, ligue as luzes de médios do 
seu veículo. Note, as luzes de circulação diurnal disponí-
veis nos veículos novos, destinam-se a circulação sob con-
dição regular no trânsito. Não sao suficientes para sinali-
zar em chuva e ou nevoeiro.  
 Repare que as luzes diurnas APENAS estão dispo-
níveis na frente da viatura! 
 Nos dias de nevoeiro ou nebulosidade, ligue as 
luzes apropriadas de nevoeiro e Não abuse do uso das lu-
zes de emergência (4 piscas). 
 Aquaplanagem, o segundo maior inimigo dos 
Condutores em piso molhado ou húmido! 
 Com a precipitação surgem as poças, alagadiços e 
lençóis de água nas estradas trazendo a ameaça da hidro-
planagem ou aquaplanagem. 
 A aquaplanagem é muito perigosa, mas a prudên-
cia, a calma e a experiência do condutor perante esta ocor-
rência pode fazer a diferença entre ser envolvido ou não 
num acidente. 
 Se se deparar com esta situação, e caso Não tenha 
mesmo uma alternativa, observe ANTES como passam os 
outros e siga cauteloso pelo mesmo caminho. 
 Resumidamente, a única forma de evitar a aqua- 
planagem é reduzir os dois vectores que a provocam, a  ve- 

 

 
 

locidade e o acumular de água.  
 Sempre que detectar lençóis de água na via, asse-
gure-se que circula a uma velocidade reduzida, abrindo ca-
minho aos pneus a um desempenho de melhor aderência 
possível ao solo. 
 

A chuva pode provocar cheias e serias condicionantes 
ro-doviárias! 
 

 
 

 Seja Prudente pois a circulação por cima dos len-
çóis de água, obriga a manter uma velocidade reduzida e 
constante, sem mudanças de direcção bruscas e claro, evite 
travar, use a caixa de velocidades para o apropriado e-
feito, substitui as travagens.  
 

Sistemas de ajuda para melhor condução 
 Os sistemas de controlo electrónico não podem e 
nem conseguem substituir as técnicas da apropriada CON-
DUÇÃO DEFENSIVA, nem a manutenção adequada do 
veiculo e muito menos o correcto uso de pneus apropria-
dos e ajustados com as exigências das variáveis que cons-
tatamos inesperadamente no meio ambiente.  
 Os dispositivos electrónicos funcionam utilizando 
sensores em cada roda. Assim, facilitam o interpretar ao 
condutor o que está a ocorrer na realidade e actuam em su-
porte auxiliar para “forçar”  o veículo a fazer o que o con-
dutor pretende. 
 Sempre que circular em estradas onde a acumula-
ção de água seja visível e as mudanças nas condições da 
estrada exijam um controlo e atento redobrado e constan-
te sobre a forma como conduz, não e NUNCA utilize o re-
gulador da velocidade, mais conhecido por cruise control. 
Com aquele dispositivo ligado, poderá não ter tempo de re-
cuperar, de forma adequada e segura, o controlo do veícu-
lo, perde a trajectória e o acidente marca prioridade! 
 Seja consciente, use o BOM SENSO, pois a chuva 
efectivamente reduz a capacidade de travagem, de efectuar 
curvas dentro da trajectória e restringe a visibilidade. Por 
isso, recomendamos a regular frequência em actualizar os 
Seus conhecimentos ao domínio CAPAZ das técnicas reco-
mendáveis a uma condução Antecipada, preventiva & de-
fensiva, como o melhor método facilitador de controlo da 
mobilidade em segurança, economia e conforto, para garan-
tirmos o sustento de milhões de vidas que dependem da 
circulação rodoviária.■ 
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Belna: Sistema meteorológico evoluiu para 
depressão tropical severa 
  Maputo (O Autarca) – O sis-
tema meteorológico que se formou a 
norte de Madagáscar já evoluiu para 
depressão tropical severa, ostentando a 
designação Belna.  
 Até ontem, a previsão indicava 
apenas como possibilidade do mesmo 
evoluir e atingir o nível de tempestade 
tropical moderada. Ontem o sistema 
encontrava-se localizado a 6° de latitu-
de Sul e 50° de longitude Este, no o-
ceano Índico, a norte de Madagáscar.  
 As 07h00 locais desta manhã, 
sexta-feira (06Dez19), o sistema estava 
localizado a 7.8 ° de latitude Sul e 
48.8° de longitude Este, no oceano Ín-
dico, ainda a norte de Madagáscar. 
 O seu movimento continua  em 

 
 

direcção ao canal de Moçambique, 
próximo a Madagáscar, a uma veloci-
dade de 9 quilómetros por hora, uma 
“aceleração” de mais 4 quilómetros 
uma vez que ontem circulava a 5 quiló-
metros.  
 O INAM confirma, entretanto, 
que neste momento o sistema ainda 
não está a influenciar o estado do tem- 
po no nosso país e nem constitui perigo 

para a costa assim como o canal de 
Moçambique. 
 

 Contudo, o INAM salienta que 
continua a monitorar a evolução do es-
tado de tempo e recomenda à socieda-
de a acompanhar os boletins meteoro-
lógicos emitidos e a tomada de medi-
das de precaução. 
 

 Este ano o país já foi atingido 
por dois ciclones, nomeadamente Idai 
que teve a categoria 3 na escala de in-
tensidade com ventos de até 180 Kms/ 
h e o Kenneth que atingiu a categoria 4 
teve ventos de até 210 kms por hora. A 
escala de intensidade de ciclones vai a-
té 5.  
 

 Foi a primeira vez nas últimas 
5 décadas que o país registou dois ci-
clones fortes num curto espaço de tem-
po. (Redacção)  
 

SALVAGUARDA DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

Parlamentar Younusse Amad defende introdução de 
uma lei que seja de cumprimento obrigatório 
  Maputo (O Autarca) – Inter-
vindo esta semana, em Maputo, no 
workshop de divulgação de relatórios 
sobre critérios de alocação orçamental 
e funcionamento do conselho de esco-
la, promovido pelo Movimento de E-
ducação Para Todos (MEPT), o Depu-
tado e 2º Vice-Presidente da Assem-
bleia da República, Younusse Amad 
defendeu a introdução, no país, de uma 
lei que seja de cumprimento obrigató-
rio para a salvaguarda dos direitos das 
pessoas com deficiência.  
 “Só com uma lei que seja de 
cumprimento obrigatório, que inclua a 
componente de coercibilidade, os direi-
tos da pessoa com deficiência serão 
salvaguardados em Moçambique como 
acontece noutros países, especialmente 
do primeiro mundo”.  
 O parlamentar acrescentou que 
o país precisa ter uma lei que permite 
ao cidadão em situação de prejudicado 
possa  recorrer  e  exigir em fórum pró- 

 
 

Parlamentar Younusse Amad, o primeiro da primeira fila sentado (a direita) 

ciência”. 
 

 Sublinhou que Moçambique 
não precisa reinventar a “roda”, porque 
“podemos” ir buscar modelos de outros 
países, sobre como funcionam as leis e 
os direitos da pessoa com deficiência. 
 

 Amad lembrou que o país é 
subscritor da Convenção Internacional 
dos Direitos da Pessoa com Deficiên-
cia e o parlamento moçambicano racti-
ficou o instrumento em 2010.■ (R) 
 

prio (tribunais) o cumprimento do seu 
direito pelo Estado. 
 

 Younusse Amad realçou a ne-
cessidade de elaboração de planos e 
programas de governação que obri-
guem o executivo a cumprir e não 
manter a situação nos moldes actuais, 
“em que o governo faz tipo boa vonta-
de, não é obrigado a fazer porque não 
existe nada legislado que garanta de 
facto os direitos  da  pessoa  com  defi-  
 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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Uma Data na História 
 

Por: João de Sousa 

6 de Dezembro de 1955 ... Aires Ali 
  Aires Bonifácio Baptista Ali é natural do distrito de 

Sanga, província do Niassa. É professor de profissão. Exer-
ceu várias funções ao nível governativo. Foi Governador 
das províncias de Niassa e Inhambane. De 2005 a 2010 e-
xerceu o cargo de Ministro de Educação e posteriormente 
Primeiro Ministro, onde se manteve em funções até ao dia 
8 de Outubro de 2012. 
 A 1 de Junho de 2016 foi nomeado Embaixador de 
Moçambique na China, função que desempenhou por muito 
pouco tempo. 
 Aires Ali, que hoje é membro da Comissão Política 
da Frelimo, nasceu no dia 6 de Dezembro de 1955. Com-
pleta hoje os seus 64 anos de idade.■ 
  

FNB reforça investimento na sua estratégia de reposicionamento 
 

Em linha com o seu plano de negócios e com o ambicioso programa de transformação 
que o FNB está a levar a cabo para se tornar num parceiro cada vez mais relevante 
neste mercado, os accionistas do FNB Moçambique reforçaram o seu investimento no 
Banco através de um aumento de capital social no valor de USD 3,5 milhões, como 
parte do plano de investimento estratégico a executar até finais de 2020 
  Maputo (O Autarca) – O 
FNB Moçambique continua a avançar 
no seu esforço de transformação para 
se tornar um banco de referência no 
mercado moçambicano em termos de 
eficiência, excelência de serviços e 
rentabilidade, alinhando-se em termos 
de inovação, melhores práticas, pa-
drões de operação e centricidade no 
cliente com o FirstRand, o maior grupo 
financeiro em África por capitalização 
bolsista, do qual o FNB Moçambique 
faz parte juntamente com o RMB 
(Rand Merchant Bank). Enquadrado no 
referido plano de transformação pro- 
funda, os accionistas do FNB  Moçam- 

bique realizaram mais um aumento do 
capital social como parte do plano de 
investimento estratégico traçado para o 
Banco para ser implementado até finais 
de 2020. 
 Segundo, o Administrador De-
legado Adjunto do FNB Moçambique, 
“à semelhança do que já aconteceu este 
ano, o próximo ano será igualmente de 
investimento centrado na transforma-
ção, revisão de todos os processos in-
ternos, tecnologias de suporte e tam-
bém de elevado investimento no capi- 
tal humano. “Estamos a implementar a 
reestruturação, prioritizando o desen-
volvimento  das nossas competências e 

de excelência, as nossas infraestruturas 
tecnológicas e operacionais, melhoran-
do a qualidade e a comodidade no a-
tendimento dos nossos Clientes”. Co-
mo parte do referido plano de transfor-
mação o FNB Moçambique está tam-
bém a executar uma restruturação da 
sua rede de distribuição. Ainda segun-
do a fonte, “uma parte significativa do 
investimento está a ser feita no capital 
humano, com vista ao desenvolvimen-
to de equipas com competências alin-
hadas ao novo posicionamento, com 
ganhos de eficiência na execução de 
processos por via de automatização su-
portados por tecnologias adequadas”.■ 
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