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EDITORIAL 
EDM superou expectativas dos beirenses nos 
últimos dois eventos ciclónicos, PARABÉNS 

Beira (O Autarca) – A EDM tem sido referida po-
sitivamente na cidade da Beira na sequência da sua presta-
ção durante e após a ocorrência dos últimos dois ciclones 
tropicais que atingiram a urbe em dezembro e janeiro, res-
pectivamente chalane e eloise.  

Foi uma prestação que superou a expectativa dos 
beirenses que ainda tem a memória a situação crítica porque 
passou há dois anos quando a cidade foi fustigada pelo ci-
clone tropical idai, tendo danificado seriamente a rede eléc-
trica da urbe e provocado um “apagão” que durou semanas. 
 

Vale a pena destacar para encorajar o trabalho abne-
gado que a equipa da EDM na Beira realizou para manter a 
urbe energizada durante a ocorrência dos últimos dois ciclo-
nes. Algumas zonas ficaram privadas do fornecimento da 
corrente eléctrica mas foi por pouco tempo. 

Comumente, era teorica e praticamente impensável 
que isso fosse acontecer, tomando o exemplo menos bom re-
gistado quando do idai, que ocasionou um dos piores mo-
mentos da história de prestação da EDM na Beira. 

A EDM na Beira merece nota máxima por  ter  reve- 
 lado  preparação  e  ter  conseguido dar 

  

 

 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 08/02/2021 
Compra Venda Moeda País 

89.62 91.41 EUR UE 

74.52 76.01 USD EUA 

5 5.1 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

  
Frase: Nenhum homem é justificado em fazer o mal pelo 

fundamento da utilidade – Theodore Roosevelt 
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FONTE: INE – INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA – 10 DE FEVEREIRO DE 2017 resposta satisfatória, imediata e surpreendente nos últimos 

dois ciclones. 
O Autarca testemunhou no terreno o esforço redo-

brado e abnegado de equipas da EDM, o que permitiu que a 
Beira não voltasse a viver o mesmo cenário de há dois anos.  

Parabéns EDM, sua direcção local e nacional, e toda 
sua estrutura criativa e operativa; com sugestão para que se 
dê apoio a essa jovem equipe de trabalho, só assim ela senti-
rá reconhecido o  seu  trabalho  e  isso  é  motivacional  para  
 

quem trabalha. 
“O seu a seu dono, a equipa da EDM da Beira bem 

merece parabéns, ouve-se os consumidores a dar elogios e 
não reclamações” – citamos o comentário do conceituado 
Advogado Augusto Macedo Pinto, deixado registar na nossa 
página do facebook, que reforça a iniciativa de elaboração 
do presente editorial dedicado a felicitar a EDM na Beira 
pelo excelente trabalho com que brindou os beirenses duran-
te e depois da passagem do “chalane” e “eloise”.■ (R)  
 

Vodacom destaca empenho da EDM na recuperação 
dos seus serviços na Beira e restantes distritos de Sofala 
 Beira (O Autarca) – A Voda-
com – a maior operadora de telefonia 
móvel no mercado moçambicano, é um 
dos provedores que foi afectado pelo 
ciclone eloise, tendo registado inter-
rupção temporária, afectando serviços 
de dados e voz, e cortando a comunica-
ção para os usuários da sua rede em to-
da a cidade da Beira e alguns distritos 
da província de Sofala.  

Foi necessário empreender um 
trabalho de emergência para restabele-
cer a comunicação, um serviço vital 
para o cidadão e a economia. 

Em um comunicado recebido 
na nossa Redacção, a Vodacom desta-
ca a “indispensável colaboração da E-
lectricidade de Moçambique”, sublin-
hando que foi graças a ela que tornou-
se possível o rápido restabelecimento 
da sua rede na cidade da Beira e nos 
restantes distritos da província de Sofa-
la que sofreram os efeitos do eloise.   

“Por conta dessa colaboração, 
a Vodacom Moçambique endereça os 
agradecimentos à empresa Electricida-
de de Moçambique e aos colaboradores 
destacados nesta missão e deseja que 
esta colaboração continue sempre em 
prol do nosso país”. 

Importa salientar que a infraes- 

trutura e equipamento usados pela Vo-
dacom, a semelhança das restantes o-
peradoras do serviço de  telefonia  mó- 
  

vel no país são suportados pela rede e-
léctrica nacional da EDM. ■ (Chabane 
Falume) 

 

Parabéns Eng. Daviz Simango, 
Presidente da nossa Autarquia 
  

 

 Beira (O 
Autarca) – O nos-
so Presidente da 
Autarquia da Beira, 
o Eng. Daviz Mbe-
po Simango cele-
brou ontem, do-
mingo (07FEV20 
21) o seu 57º Ani-
versário Natalício. 

a construção duma 
Beira próspera, 
moderna e resilien-
te. 
 O Eng. Da-
viz Simango en-
quanto Presidente 
do Município da 
Beira e por mérito 
próprio    tornou-se  

Pela comemoração, O Autarca 
felicita o Eng. Daviz Simango e deseja 
melhores votos à sua saúde, ao traba-
lho em prol da Beira e da sua estimada 
Família. 

 

Muito do que a Beira e os Bei-
renses são hoje é graça resultante do 
seu ser altruísta. 

 

O Autarca testemunha o em-
penho sábio e incasável do Eng. Daviz 
Simango   a   frente  dos  destinos  para 

Autarca ímpar em Moçambique e in-
ternacionalmente. Não tem sido por  a- 
 

caso as frequentes distinções que rece-
be a nível nacional e internacional, em 
reconhecimento ao trabalho que  está  a  
 

desenvolver nesta autarquia e que ins-
pira outros municípios.   

O Autarca não tem dúvidas pa-
ra assinalar que o Eng. Daviz Simango 
é o Melhor Presidente que a Beira já 
teve no período desde 1975.■ (R) 

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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@ 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 

Vamos guiando com Muito "piripiri " no nosso 
Volante! 
 

 

Caros Leitores e Profissionais, 
 Precisamos de provar o "piripiri", para avaliarmos o 
quanto quente a coisa do risco da mobilidade,... vai,... 

Cada vez mais crítica, pelas mudanças que rapida-
mente mudam, mas há profissionais difíceis de entender as 
prioridades sobre as inevitáveis mudanças,... 
 Conduzir requer muito mais atento no envolvimen-
to, porque,... porque as pessoas merecem! 
 E justamente pelas Pessoas, venho avivar "dois cal-
canhares de Aquiles" em vigor na vida empresarial, e priva-
da moçambicana, causando perdas, danos, prejuízos e sofri-
mento,... 

Temos confiança no Mecânico ou nos serviços da o-
ficina que nos assiste o veículo automóvel,... compreendo, 
mas temos também, fortes motivos para duvidar, pelo risco, 
impactos, na raiz,... a falta de cultura profissional!! 
 Nessa oficina realizam o Diagnóstico apropriado e 
adequado, incluindo as valias Essenciais para conferir todos 
os pontos críticos do carro, relativos a Segurança Rodoviá-
ria?  

Note que, os atempados actos preventivos de segu-
rança, traduzem sempre também, redução de custos e menos 
inimigos ou impactos ao meio ambiente! 
 Vamos ver se entendemos,... 

Se o Técnico que experimenta a viatura, antes e de-
pois da intervenção numa oficina, nunca foi capaz de condu-
zir adequadamente em modo antecipado e preventivo, se-
guindo as disciplinas e tecnologias da Condução Defensi-
va!??? 
 

 E tem a coragem de estar tranquilo, por ter sido cer-
tificado?... certificado. mas em que qualidade e qual o calen-
dário,... já esquecido pela validade? 
 

 Pior, porque com ou sem certificação, em nome pro-
fissional, Não age nem cumpre com evidências conformes 
com os procedimentos de segurança  do  veículo,  economia, 

respeito aos meios e, ao cliente! 
  Que qualidade e confiança no processo de Diagnós-
tico que avalia e detecta Deficiências, Revisão, Reparação, 
Desinfecção, Higiene, Segurança e Testes realizados pelos 
serviços com a viatura, em nome da assistência técnica ao 
veículo, e alinhadas às necessidades da nossa segurança 
rodoviária? 
 

 
 

Pagamos por isso, mas,... infelizmente ficamos tam-
bém, com acrescido risco ao volante! 
 Por outro lado, não poderemos ter paz na mobilida-
de rodoviária, enquanto: 
 Cerca de 90% dos carros que guiamos em Moçam-
bique encontram-se equipados com caixa automática, um 
factor positivo! 
 No entanto somos muitíssimo poucos, os conduto-
res em movimento normal no dia a dia na cidade, nos subúr-
bios, capazes de reduzir a marcha com a ajuda do motor e da 
caixa automática, evitando travagens, e sempre que as con-
dições de risco, por dúvida, ou porque, os desafios exigem 
instantaneamente do condutor.  

E o mecânico reúne condições e aplica-se a condu-
zir de acordo com a caixa e vários outros sistemas, que Ele 
próprio afirma estar na sua água?... Pois claro que não o 
faz,... porque?... 
 

O seu Diário Electrónico  Editado na Beira 



 
 
Oofffjjj 
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 Ausência de conhecimento e capacidades suficientes 
para eleger a condução defensiva, preventiva, segura e eco, 
por parte dos mecânicos e chefias. 
 Conduzir defensivo constitui a única forma e mé-
todo tecnológico, que pode conferir ao técnico-mecânico, o 
verdadeiro complemento diagnóstico a qualquer possível 
deficiência que a máquina possa apresentar! 
 Crítico por exemplo, no caso de pavimento molha-
do, uso do veículo em caminhos de difícil acesso, tão fre-
quente nos arredores das cidades ou localidades, nos bairros 
populacionais subúrbios, ou devido a uma deficiência no 
travão de serviço,... 

…ou sequência de uma falsa travagem longe do es-
perado pelo condutor, porque não conseguiu nem esta pre-
parado para manter sempre os pneus bem aderentes ao solo. 
 Seria optimo Se todos os médicos soubessem como 
tratar a covid-19, o cancro, operar,..etc... no entanto sabem 
de medicina. 

O mecânico, por muito que saiba de mecânica, mas 
geralmente, não reúne capacidade de conduzir prevenido em 
diagnóstico e por antecipação, eis a diferença. 
 

 Infelizmente basta observarmos as críticas condi-
ções dos pneus e rodas, circulando com deficient manuten-
ção, ou rodas mal instaladas, pressão do ar fora dos limites 
adequados, pneus misturados de diferentes medidas, marcas, 
e quase sempre posicionados em perigo, erradamente no ei-
xo traseiro. (caso da "amarelinha" rodando dias e dias no ei-
xo traseiro, e as autoridades rodoviárias, algo fazem pelo de-
ver?) 
 

 Temos de priorizar na aprendizagem e sobretudo de-
senvolver boas práticas na formação profissional, o fun-
damental ao condutor estar capaz de conseguir reduzir e 
multiplicar a marcha, com o recurso manual da caixa au-
tomática, sempre que as condições o exijam, e sabermos i-
mobilizar o carro sem fazer uso dos travões e sem causar in-
cidentes?... constitui uma importante valia, evitando cons-
tantes incidentes e impactos na vida das pessoas!   

Entre varias outras questões críticas que a pesada 
maioria dos profissionais em qualquer atividade, e desde li-
gados ao domínio no posto da condução, constitui um acto 
que devia de estar acessível a todos os que se encontram ha-
bilitados (carta de condução).   

Pois,... nem sempre a água corre para o lado que 
queremos,... mas, negligenciando pior, continuamos permi-
tindo desafios de sérios riscos e pesados custos picantíssi-
mos, apesar de facilmente evitáveis,... dependentes de  ape- 

nas de umas 3 a 4 horas dedicadas online, isto se, guiadas 
por um formador capaz. 
 

 
 

Na verdade, estamos distraídos, e um acidente não 
se explica nunca, pela teimosia e decisões baseadas nos mé-
todos do passado, inadequadas ao desenvolvimento que en-
frentamos, porque o nosso chefe não entendeu ainda, que a 
formação profissional tem de conviver profissional no 
presente e ser desenvolvida em modelo inovador, refres-
cada em modo regular, acompanhando a velocidade hoje 
imprimida aos meios, mudanças constantes, os impactos do 
clima, infraestruturas deficientes, comportamentos, nomea-
damente toda a relação com o volante, a manutenção das 
rodas, os procedimentos adequados, que nos facilitam trans-
portando o trabalho, os serviços, dos compromissos ao lazer, 
pela manhã e no regresso ao conforto da família, os alimen-
tos, a saúde, a educação, gerando valores de sustento para 
todas as pessoas, cultura profissional vertical, organizações, 
comunidades, famílias, e de tudo para tantos. 
 Sente-se preparado Antes e Durante o uso do volan-
te? 

Capaz para assegurar que os pneus estejam sem-
pre bem aderentes ao solo, de forma apropriada, e satisfa-
zendo os desempenhos de segurança, desafios na trajectoria 
e atender aos consumos esperados da viatura que se propõe 
conduzir? 
 Todos os Seus conhecidos e outros inocentes, po-
dendo ser o seu querido petiz atravessando a rua,... afinal 
todos merecemos o condimento moderado, atempado ao ins-
tante da vida, para nos mantermos em movimento.  

Por Onde a nossa Atenção vai, considerando as 
mudanças, a Nossa Vida Vai.... 
   Saudamos - Best regards - 诚挚的问候 -  تمع أطیب التحیا ■    
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