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Gondola: Pesquisa denuncia falta de cooperação e 
interacção entre as autoridades municipais e a 
respectiva população 

Chimoio (O Autarca) – Uma 
pesquisa realizada recentemente no 
Município de Gondola, para conhecer a 
avaliação dos munícipes sobre o de-
sempenho da edilidade local e recolher 
informação relevante que ajude a au-
tarquia no estabelecimento e planifica-
ção das suas prioridades, denuncia a 
falta de cooperação e interacção entre 
as autoridades autárquicas e  a  popula- 

ção, assim como entre aqueles e as li-
deranças dos bairros, que se sentem 
excluídas do processo de governação 
desde o método de planificação das ac-
tividades até à sua implementação. 
 A vila ferroviária de Gondola 
é um dos 5 territórios municipais da 
província central de Manica. Dista a 
cerca de 180 quilómetros a oeste da ci-
dade  portuária  da  Beira.  Atravessada 

  

  

 

 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 06/04/2021 
Compra Venda Moeda País 

76.72 78.25 EUR UE 

64.88 66.18 USD EUA 

4.47 4.55 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

  
Frase: 

 

O próximo grande salto evolutivo da humanidade será a descoberta 
de que cooperar é melhor que competir – Pietro ubaldi 
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ridades municipais por parte dos cida-
dãos e organizações da sociedade civil, 
o Município de Gondola dispõe de 
uma caixa de reclamações, onde os ci-
dadãos podem submeter as suas recla-
mações/queixas. Para além da caixa de 
reclamações, a edilidade afirma a exis-
tência de uma abertura por parte das 
autoridades municipais, para que, qual-
quer cidadão, com uma reclamação ou 
queixa, apresente-a por meio de uma 
audiência com o Presidente do Municí-
pio, ou vereadores.    

De acordo com as autoridades 
municipais, a reacção às petições dos 
munícipes é sempre feita dentro das 
possibilidades existentes: “Nós temos 
recebido algumas queixas, algumas re-
clamações, por exemplo, no bairro X, 
estamos há dois, três dias, a bomba não 
está a funcionar; o bairro X tem pro-
blemas de iluminação (…) é uma in-
formação essa que nós temos recebido. 
Então, é através dessas pequenas recla-
mações que nós em algum momento 
resolvemos algumas actividades que se 
calhar nem estavam previstas no nosso 
plano de actividades. Nós também te-
mos tido denúncias, comportamentos 
não bons por parte dos nossos colegas, 
nós trabalhamos com essas informa-
ções, tentamos censurar para apurar a 
veracidade e depois dar seguimento em 
relação a esses assuntos”.   

Entretanto, alguns líderes lo-
cais, apesar de reconhecerem os esfor-
ços do município, se queixaram da mo-
rosidade na resposta às reclamações ou 
preocupações apresentadas pelas co-
munidades. Este facto compromete em 
certa medida o trabalho das lideranças 
locais ao nível dos bairros, que afirma-
ram receber pressão da população ao 
nível das suas comunidade.■ (R/ IESE) 

 

 
pela Estrada Nacional nº 6 e sede do 
distrito do mesmo nome, a vila autár-
quica de Gondola está localizada numa 
zona privilegiada do Corredor da Bei-
ra, sendo estratégica para a cadeia lo-
gística do mesmo. Possui uma das ma-
iores estações ferroviárias do Caminho 
de Ferro de Machipanda e a terceira 
maior piscina olímpica de Moçambi-
que, pertencente à empresa pública 
Portos e Caminhos de Ferro de Mo-
çambique, e um clube multi-desporti-
vo. 

De acordo com o censo de 
2007, a vila de Gondola tinha uma po-
pulação de 33,877 habitantes. 

No âmbito do projecto “Baró-
metro da Governação Municipal” 
(BGM), em curso no Instituto de Estu-
dos Sociais e Económicos (IESE), des-
de 2017, a recente pesquisa realizada 
no Município de Gondola foi conduzi-
da pelo investigador Bernardino Antó-
nio. Para além de apresentar melhorias 
e desafios na prestação de serviços pú-
blicos decorrentes da materialização do 
manifesto eleitoral da Frelimo nas elei-
ções autárquicas de 2018, os resultados 
da pesquisa mostram, por um lado, al-
gumas   realizações   do  Município  de 

Gondola no âmbito da melhoria na 
prestação de serviços públicos, desta-
cando a pavimentação de algumas vias 
de acesso, a abertura de furos de água 
em alguns bairros, sem deixar de lado a 
construção da biblioteca municipal e a 
criação de uma praça digital.  
No tocante ao aspecto lideran-ça e 
capacidade para mobilizar os cida-dãos 
para a mudança, a edilidade de-fende 
que existe uma mobilização constante 
dos cidadãos para o processo de 
desenvolvimento ao nível da autar-quia 
e o Conselho Consultivo Local 
constitui um dos mecanismos usados 
para o efeito. No entanto, algumas lide-
ranças entrevistadas no terreno afirma-
ram não haver mobilização dos cida-
dãos, na medida em que o município 
não tem contacto tanto com os muníci-
pes assim como com os líderes comu-
nitários. As lideranças dos bairros criti-
caram a falta de contacto permanente 
entre o Presidente do Município e os 
munícipes e até fizeram alusão a exem-
plos de outros contextos de governação 
municipal como é o caso do município 
de Chimoio que se localiza a menos de 
30 km da vila de Gondola. 

Relativamente aos mecanismos 
 

Nossos serviços:  
- Consultoria Ambiental  

- Planeamento Físico 
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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 

Propõe-se este Novo Sinal rodoviário que Devia ser 
Adoptado! 
 

 

 
 

sas, e sempre que tal movimento se justifique. 
Alerta aos companheiros do ambiente profissional 

de HSST ou SHE, ...um simples exemplo de que muitos in-
cidentes e custos, podem e devem ser evitados! 
 O que nos falta?... formação adequada, regular e ca-
paz, sensibilizando-nos, caros profissionais, para a constante 
e rápida mudança de riscos e daí, os métodos preventivos, 
necessitam de ser actualizados com muito maior frequên-
cia que no passado, sem qualquer tipo de duvida.■  
 

  Este sinal, já existe em utilidade pelo menos, em 
prática preventiva e tem sido encontrado nas ruas de Esto-
colmo, na Suécia. Não previne somente os condutores, mas 
também os peões,... Facilita aos condutores e pedestres 
uma situação e 2 condições: 
 Situação:  Risco de incidentes com pedestres nas 
travessias!... envolve as partes em movimento, distraídos 
pelo telemóvel, seja o peão e ou condutor! 

Condições: 
 A - Perigo de atropelamento 
 B - Risco de choque, quedas, tropeçar, acidente cau-
sados pelos próprios utilizadores do smartphone, enquan-
to caminham, distraídos e mergulhados em 50% da memória 
ocupada e cognitiva com o dispositivo, ignoram o meio am-
biente. 

Será assim tão difícil adoptarmos esta sinalização 
preventiva, nos locais de maior movimento conjugado para 
peões e veículos? 

Fica a recomendação para os lugares onde ocorrem 
travessias intensas, parques de estacionamento, etc… sejam 
do foro público ou gestão privada,  por exemplo  nas  empre- 
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Juiz Carlos Mondlane lança “Colectânea de 
Legislação de Família e Direitos Conexos” 
 

 

Maputo (O Autarca) – O juiz 
e presidente da Associação Moçambi-
cana de Juízes (AMJ), Carlos Mondla-
ne, lançou, na terça-feira (6abril2021), 
uma “Colectânea de Legislação de Fa-
mília e Direitos Conexos”, através da 
qual pretende orientar todos os interes-
sados em matérias de instrumentos le-
gais a serem utilizados para responder 
aos desafios deste segmento do Direi-
to. 

Trata-se de uma obra dividida 
em duas partes (Legislação Ordinária e 
Legislação Internacional), e que servi-
rá de repositório da principal legisla-
ção de interesse no domínio dos direi-
tos da família e relacionados, cujo lan-
çamento acontece numa altura em que 
o país tem passado por um gigantesco 
processo de reforma legislativa, asso-
ciada, em parte, à adesão a convenções 
internacionais de promoção e protec-
ção dos direitos humanos. 

Segundo o autor, a colectânea 
vai complementar o processo de pro-
dução ou revisão da legislação.  

“Tão importante quanto a con-
sagração dessas leis é a sua divulga-
ção. Só a partir da sua disseminação se 
pode medir a sua verdadeira eficácia, 
com critérios de prática, revisão e ex-
posição das matérias para um conheci-
mento fidedigno dos destinatários”. 

A obra, com um total de 836 
páginas, foi prefaciada pela Procurado-
ra Geral da República, Beatriz Buchili, 
para quem a colectânea chega numa al-
tura em que foram, recentemente, a-
provadas as leis da Família, Sucessões 
e a de Prevenção e Combate às Uniões 
Prematuras, que são instrumentos de 
relevância  incontornável  nas  relações 

mentar. É uma demonstração clara do 
comprometimento do autor em prover 
aos cultores do Direito de instrumentos 
que facilitem o exercício da sua activi-
dade”, disse Beatriz Buchili, que, na o-
casião, fez uma apresentação subordi-
nada ao tema “O Ministério Público na 
Defesa dos Direitos da Criança”. 

Para a advogada e docente uni-
versitária, Tânia Waty, que fez a apre-
sentação da colectânea, congratulou o 
autor por trazer à estampa uma obra 
deste género, “num momento em que 
está a ser enriquecida a revisão consti-
tucional de 2004, que alterou profunda-
mente a estrutura da organização fami-
liar e iniciou uma extraordinária revo-
lução do Direito da Família”.■ 
(Redacção/ FdS) 

 

 
de família e menores. “Esta colectânea 
vai enriquecer a bibliografia da jurisdi-
ção de família e menores, e constituir 
mais uma fonte de consulta, quer para 
os estudiosos do direito quer para os 
profissionais que lidam com o direito 
de família  e  outra  legislação  comple- 
 

INSS aborda a tutela de menores 
com a justiça  
 

bunal Judicial Provincial, Ernesto Ve-
quina Pedro Mueha, com o intuito de 
analisar os aspectos comuns e proces-
suais que possam levar a um melhor a-
tendimento dos casos de menores tute-
lados, no âmbito das prestações pagas 
pelo INSS. 

 

A Delegada provincial do 
INSS de Manica mostrou-se preocupa-
da com a morosidade na acusação dos 
processos remetidos à justiça, por estar 
a prejudicar no pagamento das presta-
ções aos trabalhadores e seus depen-
dentes, dos benefícios concedidos pela 
Lei de Protecção Social, assim como 
pelo Regulamento de Segurança Social 
Obrigatória. A Procuradoria e o Tribu-
nal provinciais de Manica comprome-
teram-se a inverter o cenário.■ (R) 
 

 

Chimoio (O Autarca) – A 
Delegação do Instituto Nacional de Se-
gurança Social (INSS), na província de 
Manica, está a realizar contactos com 
os órgãos da administração da justiça 
locais, com vista a encontrar uma me-
lhor abordagem em torno dos pensio-
nistas menores, sobretudo em condição 
de tutelados e tendo em conta a melho-
ria e clarificação dos procedimentos a 
serem seguidos nos respectivos casos. 

Uma equipa liderada por Flôr 
Bela da Conceição Lourenço Chibique, 
delegada provincial do INSS em Mani-
ca, reuniu-se, há dias, com o Procura- 
dor Chefe Provincial de Manica, Jorge 
Tivane e com o Juiz-Presidente do  Tri- 
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