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CMB e AMB debatem ideias sobre festividades
do dia 20 de Agosto – dia da cidade da Beira
Beira (O Autarca) – O Presidente do Conselho Municipal da Beira
(CMB), Daviz Simango, e o Presidente
da Assembleia Municipal da Beira (A
MB) estiveram reunidos na quinta-feira (06AGOSTO2020), na Assembleia
Municipal da Beira tendo como ponto
de agenda o debate de ideias sobre as
festividades do dia 20 de Agosto – dia
da cidade da Beira.
O encontro visou traçar melhor

Frase:

Ficar em silêncio não significa não falar, mas abrir os
ouvidos para escutar tudo que está a nossa volta! - Paulo
Coelho
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estratégia sobre as festividades do dia
da cidade da Beira, tendo em conta o
contexto actual da pandemia do covid-

19 que se vive no pais e no mundo em
geral.
Refira-se que estiveram pre-

sentes no encontro quadros representativos das bancadas do MDM, Frelimo e
Renamo.■ (Redacção)

Covid-19: África necessita de cooperação regional
para combater pandemia global
Beira (O Autarca) – Casos
confirmados de covid-19 no continente
africano atingem um milhão, os líderes
africanos devem tomar medidas concretas para melhorar e fortalecer a capacidade de teste e tratamento, e a comunidade internacional deve apoiar os
países para combater a pandemia, disse
hoje a Amnistia Internacional.
África do Sul é o país mais atingido, com mais de 500.000 casos
confirmados. “A cifra de um milhão é
uma realidade sombria para o continente africano e que deve estimular acções urgentes de instituições e líderes
regionais e internacionais. Transparência, testes, tratamento e medidas de
contenção precisam ser melhorados

com urgência ”, disse Deprose Muchena, Diretor da Amnistia Internacional
para a África Oriental e Austral.
De acordo com os Centros de
Controle e Prevenção de Doenças da
União Africana, o número cumulativo
de casos covid-19 confirmados é atualmente de 1.007.366, enquanto 22.066
mortes foram registradas. O número de
recuperações é de 690.436. No entanto,
os especialistas alertaram que esses números podem ser subestimados significativamente, devido à falta de capacidade de teste em todo o continente,
com alguns países não tendo recursos
suficientes para realizar os testes.
Outras barreiras, como infraestrutura deficiente, incluindo estradas e

a falta de hospitais e profis-sionais de
saúde suficientes, foram ci-tadas como
dificultando a luta contra a covid-19.
“Com o número crescente de
casos, é importante que os países trabalhem juntos por meio da cooperação
regional e internacional para garantir
que os direitos humanos, incluindo o
direito à saúde, sejam garantidos para
todas as pessoas em toda a África. Esta
colaboração deve incluir maior transparência e responsabilidade por parte
dos governos para estabelecer a verdadeira magnitude da pandemia e a resposta apropriada, para virar a maré
nesta crise ”, Samira Daoud, Diretora
da Amnistia Internacional para a África Ocidental e Central.■ (Redacção)
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Embaixada dos EUA felicita Governo e Renamo
Maputo (O Autarca) – A Embaixada dos Estados Unidos da América (EUA) em Maputo felicitou o Governo da
República de Moçambique e a Renamo pelo aniversário da assinatura do acordo de paz e reconciliação de 2019. Segundo um
comunicado da Embaixada, o acordo de paz e o acordo de cessar-fogo permanente continuam a manter o compromisso de
uma nova era livre de conflitos. “A Embaixada dos EUA louva o Presidente Nyusi e o líder da Renamo, Ossufo Momade,
pelo seu empenho continuado durante o ano passado em trabalhar para o cumprimento dos objectivos do acordo de cessarfogo e de paz”. A Embaixada dos EUA saúda, igualmente, o reatamento do desarmamento, desmobilização e reintegração
dos ex-combatentes da Renamo no centro de Moçambique. “O regresso à vida civil de 554 ex-combatentes da Renamo é
uma realização de que ambos os lados se podem orgulhar, e encorajamos a continuação deste progresso estável em direcção
ao objectivo de completar o processo de desarmamento, desmobilização, e reintegração em 2021”. Os EUA reiteraram o
compromisso de continuar a apoiar o processo de paz através do quadro do Grupo de Contacto Internacional. “Paz e estabilidade são pré-requisitos para a construção de uma democracia forte e vibrante que promova a liberdade, segurança e prosperidade de todos os cidadãos, libertando, por sua vez, o potencial para o desenvolvimento de Moçambique.■ (Redacção)
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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

Antes, Durante e Depois da Pandemia - Tudo passa
sido programado nem projectado.
pela mobilidade rodoviária! disto terDeu-se
início a uma possível retoma, mas a maioria
Perigo é quando até os Profissionais duvidam,
participando no risco!
Ja fomos "contagiados" por quilometros de perdas, de trabalho, a inactividade gerando Incidentes, prejuizos, desnecessarios custos atacando as Empresas, Familias
em desgraca, Criancas desprotegidas, e a maioria dos Adultos na duvida sobre a retoma;
Precisamos Saber Travar vários contágios que estamos sofrendo;
Comecamos a aliviar dos estados de emergencia,
mas o risco merece atento e zelo a recupararmos, implica
saber agir prevenidos, travando os custos, as perdas, capacitar os Profissionais, requer processos inovadores adoptados exclusivamente ao necessario, e isso tudo,...
passa pela mobilidade rodoviaria,...
Sempre foi assim, mas agora estamos mais "contaminados" mas, para controlarmos as perdas e recuperarmos, nao vai ser desenvolvida nunca, uma vacina que evite
a multiplicação dos milhões de pessoas contagiadas ao volante, em maioria guiando distraidas, desprezando disciplenas, contribuindo para a sinistralidade e toneladas de consequencias,...
Encaremos os profissionais que estiveram confinados afastados da rotina normal das suas atividades e disciplinas, inesperadamente forçados a restrições, e isso por
si, constitui uma fonte geradora de indesejáveis comportamentos de risco, sem nos esquecermos;
Os distintos Profissionais agindo como prioritários que estiveram sob pressão nos desempenhos urgentes e
por emergência, decorridos 3 meses, trabalhando intensivemente carregados de impactos e indisciplinas inesperadas, fora de orçamentos e incompatíveis planos, por nada

dos Profissionais encontram-se ainda desajustados com as
novas rotinas da mobilidade, agora exigíveis no imediato
do curto prazo,... admitamos este presente risco em contágio, ao permitirmos a atitude de deixarmos transferir, multiplicando e em desafio, acrescidos custos, no entanto, perfeitamente evitáveis e sobretudo desnecessários!
As perdas devido aos incidentes, danos psicológicos e materiais, indiretos causados pelo covid-19, e demais
consequências associadas, foram, são e que sejam uma lição, por isso, revertermos a conformidades, implica novos
processos, adoptaveis disciplinas alinhadas, o estarmos
mais atentos, capazes ao agirmos de imediato na recuperação e simultaneamente prevenirmo-nos, fazendo face ao essencial desenvolvimento.
Tempo certo porque notamos que muitos profissionais estiveram e muitos ainda permanecem em inactividade, por isso não desprezemos os previsíveis cortes/desvios aos procedimentos, ora perdidos, desalinhados, consequências do grave impacto,....e por quanto tempo ainda?,... pesem os prejuízos, ja contabilizados, e a somarmos ainda outros impactos no caminho, dizem que podemos estar envolvidos neste contágio durante os próximos 3
anos.
A flexibilidade da formação on-line, constitui um
óptimo facilitador, sendo concebida, estudada e preparada a
satisfazer estas críticas necessidades aos profissionais condutores, motoristas, incluindo a equipa de assistência técnica da frota, mecânicos, inspetores, técnicos de segurança, supervisão e gestão, facilita por acesso em qualquer
hora ou lugar, e por conveniência via dispositivo ou sistema de facilidades ao acesso, por opção dos interessados.
O processo educativo profissional "online" proporciona em directo o formador especialista ao vivo, mode-
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rando custos, ganhos de tempo,… ora importantes, nesta
fase de recuperação e alinho ao próximo desenvolvimento.
0

Na verdade, a solução construtiva face às presentes restrições, sendo prática por imediata a agirmos, admitamos a formação "Online", como a chave imediata, travando um somatório de riscos e custos, em maioria,
são evitáveis e desnecessários.
Afinal online dispomos das tecnologias e processsos que nos facilitam e consegue-se a mesma experiência e

resultados otimizados em tempo e custo, se comparados ao
formador presente em sala de aula, e bem assim durante a
prova prática com o formando melhorando a agir antes,durante e após a condução.
O diagnóstico e a experiência do formador, funcionam como essenciais associando-se os aplicativos e conteúdos assistidos em directo e ao vivo, atingem o alvo na equipa, contando com o apoio dos meios da empresa/organização, sob pré-condições acordadas de preparo,
objectivos e seguimento.
Facilidades ao alcance de todos e,...o melhor,...
sem recurso a investimentos,… conseguindo-se um óptimo e imediato retorno da despesa, afinal, esta inovação no
processo de formação profissional, de ora avante,... passa a
fazer todo o sentido, sobretudo ao encontro das soluções
prioritárias, tal como estamos agora sujeitos e sob pressão no tempo a recuperarmos.
Para que a segurança e em custo moderado esteja primeiro, também e justamente, dependemos dos processos e recursos inovadores,...Contamos Consigo!

Por Onde a nossa Atenção vai, a Nossa Vida
Vai,... acolhendo e multiplicando facilidades!
ﺎت

Saudamos - Best Regards - 诚挚的问候 - ﻣ ﻊ أطﯿ ﺐ
■اﻟﺘﺤﯿ

BM procede lançamento da IIª edição do Sandbox
Maputo (O Autarca) – O Governador do Banco de Moçambique,
Rogério Zandamela, vai proceder com
o lançamento da segunda edição da incubadora Sandbox Regulatório, na segunda-feira, (10AGOSTO2020), nas
instalações do Banco de Moçambique.
Segundo um comunicado de
imprensa do Banco de Moçambique recebido na nossa redacção a iniciativa
tem como objectivo fomentar a criação

de serviços financeiros para a promoção da inclusão financeira no País.
O Sandbox Regulatório é o regime regulamentar que permite às instituições emergentes financeiras e não
financeiras testarem os seus produtos e
serviços financeiros, modelos de negócios e soluções inovadoras, em ambiente real, durante um determinado período, sob o acompanhamento do Banco de Moçambique.

No âmbito da Estratégia Nacional de Inclusão Financeira, o Banco
de Moçambique lançou, em Maio de
2018, o Sandbox Regulatório que engloba o Hub de Inovação, é um espaço
que junta entidades emergentes, empresas, reguladores e provedores, especialistas da área de inovação entre outros para debaterem e criarem um ecossistema que estimule a inovação através da troca de experiência.■(R)

Mesquita Hassan oferece Alquran ao CMB
Beira (O Autarca) – Ao convite da Associação Muçulmana de Sofala, AMS, o chefe do posto Administrativo
do Chiveve, José de Brito, demostrado a funcionalidade da mesquita Hassan, situado na zona do Estoril. Durante a sua
interação com presidente da mesquita Hassan, Mussa Esmail Ahmad, foi oferecido o Alquran sagrad.■ (Redacção)
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