+

Ano XIX – Nº 4159 – Quarta-feira, 09 de Junho de 2021

Se navios acidentados tivessem encalhado no canal
seria a maior catástrofe para o porto da Beira
Beira (O Autarca) – A navegação do porto da Beira é feita a partir
da barra, há cerca de 17 milhas náuticas, através do canal dragado de Macuti que mesmo no seu melhor estado incluindo o ambiente atmosférico é intolerante a fraquezas de pilotagem pois
tem áreas e períodos que impõem restrições. O canal apresenta uma profundidade de cerca de 11 metros e a sua
largura varia entre 60 e 200 metros. A
navegação do canal, embora aberta 24

horas por dia, é limitada, por depender
de marés e sobretudo ao gargalo na

O mercado é feito de mudanças constantes e sobrevive quem
Frase: é mais ágil a buscar soluções – Salimo Abdula, Empresário

curva de Macuti (de 5,5 metros menos
uma margem de segurança UKC de
1,2m) e o estreitamento do canal entre
as bóias 6, 6A, 3, 3A, 5 e 5A.
CÂMBIOS/ EXCHANGE – 09/06/2021
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Sabe-se
que o canal de acesso
tou ao O Autarca o acidente ocorrido uma operação de salvamento de navios do porto da Beira permite o cruzamenna manhã do dia 18 de maio de 2020, desta enverdagura em caso de encalha- to de navios em circunstâncias norenvolvendo dois navios mercantes no- mento no canal é de extrema complexi- mais, existindo, porém, zonas onde por
meadamente o graneleiro VISHVA dade e honorosidade, e observou que qualquer motivo não podem cruzar.
BANDHAN e o porta-contentores “pior de tudo é que tens um sistema “Nessa condição, os pilotos de barra e
SEABOXER IlI, depois de ter conside- portuário nacional despreparado para porto sabem que têm de se avisar, corado inaceitável aquele sinistro que en- operações do género”, pelo que seria ordenar para um esperar outro passar a
volveu dois pilotos de barra e porto do necessário recorrer-se a indústria es- zona crítica. Eles sabem disso. Isso é
serviço marítimo do CFM-Beira, ad- trangeira num processo delicado e com básico para um piloto que se supõem
vertiu que SE OS NAVIOS ACIDEN- todas implicações inerentes.
de barra e porto”.
TADOS TIVESSEM ENCALHADO
O Autarca apurou que o serviA nossa fonte persiste que aNO CANAL SERIA A MAIOR CA- ço marítimo do CFM-Beira possui 2 quele tipo de acidente não pode aconteTASTROFE PARA O PORTO DA rebocadores de 1620kW (2200BHP) cer, é inaceitável. “Dois pilotos de barBEIRA.
com capacidade limitada de 35 tonela- ra baterrem-se é no mínimo inconcebí“Se as duas ou mesmo uma da- das para empurrar ou puxar, uma capa- vel. Aquilo foi um embate violento e,
quelas ‘coisas’ encalhasse aí, como vo- cidade redondamente insignificante pa- na minha vida como marítimo, no Cacê tira aquilo afundado no canal. Segu- ra tirar navios da dimensão dos dois nal de Moçambique acho que é a priramente que podia se levar um ano ou acidentados no canal em caso de enca- meira vez que aquilo acontece naquela
mais para tirar aquilo do canal”.
lhamento, com a pioridade de que nem proporcionalidade”.■ (Falume ChabaSão navios de carga grandes e sempre ambos estão em serviço.
ne)
extremamente pesados. O navio de carvão mineral VISHVA BANDHAN, registado em Mumbai e que navega com
a bandeira indiana (IN), construído em
2011 (10 anos atrás), possui capacidade de carga de 57.196 toneladas DWT,
comprimento total (LOA) de 190,01 2017 Beira (O Autarca) – A Assometros, largura de 32,3 metros e tem ciação Comercial da Beira (ACB) reúcalado de 7 metros. O porta-contento- ne-se na tarde de amanhã, quinta-feira
res SEABOXER III, construído em (10jun2021), na sua sede, na baixa, em
2010 (11 anos atrás) registado em Val- reunião da Assembleia-Geral.
O Autarca apurou que o princileta e que navega com a bandeira de
Malta, com calado de 7,1 metros, pos- pal ponto de agenda da reunião de asui capacidade de carga de 1.732 TEU, manhã será a apresentação, apreciação
comprimento total (LOA) de 176,84 e aprovação do relatório de contas e actividades.
metros e largura de 27,74 metros.
Prakash Prehlad, Presidente da Mesa
A reunião da Assembleia-GeSe os dois navios ou mesmo
da Assembleia-Geral da ACB
um ficasse encalhado haveria o risco ral da ACB marcada para amanhã hamaior de o canal ficar bloqueado, não via sido inicialmente prevista para 20
Ainda na reunião de amanhã
permitindo entrada nem saída de na- 19 tendo sofrido adiamento devido a o- os associados da ACB irão abordar a
vios do porto da Beira e as consequên- corrência do ciclone tropical idai que actualização dos estatutos e será feita,
cias seriam de facto catastróficas, aten- afectou severamente o tecido empresa- igualmente, a apresentação do novo esdendo a importância estratégica deste rial beirense e em 2020 até agora devi- tado do salão nobre da agremiação que
porto índico para as economias do país do as medidas restritivas impostas pelo beneficiou de obras de reabilitação e
surgimento da pandemia covid-19.
e da região.
melhoramento pós-idai.■ (Redacção)

Associação Comercial da Beira
reúne-se em Assembleia-Geral DE
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Seis indivíduos condenados por envolvimento na
exploração ilegal de rubis na concessão da MRM
Namanhumbir (O Autarca) –
Seis indivíduos foram condenadas pelo
Tribunal Distrital de Montepuez, na
província de Cabo Delgado, a penas de
prisão de 1 ano e seis meses de multa,
pela prática dos crimes de pesquisa e
exploração ilegal de recursos minerais
na concessão da Montepuez Ruby Mining (MRM).
Entretanto, as penas de prisão
foram convertidas em um ano de multa,
à taxa diária de 300 Mt, em virtude de
os acusados serem réus primários. Os
arguidos foram, igualmente, conjunta e
solidariamente, condenados ao pagamento de uma indemnização à MRM
no valor de 300.000 Meticais.
Entre os arguidos, três são agentes da Polícia da República de Mo-

çambique (PRM), dois são funcionários da GardaWorld e um é funcionário
da MRM afecto à segurança. Concretamente, trata-se dos agentes Celestino
Jussa, Joaquim Alberto e Malimo Afonso; dos tratadores de cães Daniel
Almeida e Armando Semenha, ambos
da GardaWorld; e de Ahamade Francisco, operador de vigilância na MRM.
No entanto, um sétimo arguido, identificado por Feliciano Januário,
também funcionário da GardaWordl,
foi julgado à revelia, por se encontrar
em parte incerta.
Concorreu para a condenação
dos arguidos o facto de ter ficado provado, em sede do tribunal, que o funcionário da MRM, da GardaWorld e os
agentes da PRM, em estreita colabora-

ção, facilitaram a exploração ilegal na
concessão da Montepuez Ruby Mining, em troca de valores monetários.
Paralelamente à condenação,
correm contra os agentes da Polícia da
República de Moçambique processos
disciplinares ao nível do Comando
Provincial da PRM, em Pemba, bem
como contra os funcionários da GardaWorld e da MRM, movidos por estas últimas, respectivamente.
A Montepuez Ruby Mining anunciou que vai doar o valor de indemnização (300 mil meticais) fixada pelo
tribunal às pessoas deslocadas devido
aos ataques terroristas na província de
Cabo Delgado, cujo número não pára
de crescer.■ (Redacção/
Cine
Internacional)

21 mil pares de luvas cirúrgicas doadas ao HCM
Maputo (O Autarca) – A Enterprise Solutions, Lda, empresa de capitais nacionais, que opera no ramo da
Saúde e higiene em Moçambique, ofereceu 21.750 pares de luvas cirúrgicas
dos tamanhos 6.5, 7.5 e 8, ao Hospital
Central de Maputo (HCM), a maior unidade sanitaria do país.
O material, em quantidade suficiente para três semanas, será usado
preferencialmente para o tratamento
dos pacientes em urgência e realização
de actos mais invasivos que requerem
luvas cirúrgicas.
António do Rosário Grispos,
representante da empresa, disse durante
a entrega do donativo que o mesmo, irá
minimizar o problema de escassez de
material de protecção individual reportado por esta unidade sanitária.
Coincidência ou não, esta oferta, surge em momento oportuno pois,
Segundo informações avançadas por

Farida Urci, Directora Clínica do
HCM, nos últimos dias, a instituição
vem se ressentido com a falta deste tipo de material. “Tínhamos luvas suficientes para cobrir as nossas necessidades por apenas sete dias e com a entrega deste material, alivia-se a pressão,
enquanto decorre internamente o processo de aquisição” – sublinhou.
A Enterprise Solutions, faz
parte dos chamados “Amigos do Hos-

pital”, um grupo de parceiros sem fins
lucrativos que tem apoiado o Hospital
Central de Maputo em várias vertentes.
De forma particular, esta não é
a primeira vez que a empresa concede
apoio à maior unidade sanitária do país
tendo nos últimos anos, oferecido diversos medicamentos da via clássica,
material informático, equipamento de
esterilização e de protecção individual,
entre outro.■ (Redacção/ HCM-DCI)

O seu Diário Electrónico Editado na Cidade da Beira
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FALANDO DE MARCAS
Por: Salomão Viagem
(sviagem@svevigny.com)

Garantias dos contratos de compra e
venda internacional celebrados via electrónica - II
I.
A SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO E O
COMÉRCIO.
1.1
A Sociedade da informação8e o comércio.
Segundo Oliveira Ascensão, é muito difícil definir
este conceito, (o de sociedade de informação). Talvez mais
importante que defini-la seja chamar a atenção para alguns
factos históricos que estão na sua génese.9
É que a sociedade da informação, é (também) uma
ressaca da guerra do Vietnam. Tornou-se então evidente que
o superpoderio nuclear não impedia que os Estados Unidos
perdessem uma guerra. Era necessário procurar uma alternativa10.
Essa foi encontrada na informação. O grande lema
(que não foi dito) passaria a ser: “ Quem domina a informação domina o mundo”.11
Assiste-se a partir dai a um desenvolvimento espantoso das telecomunicações e da informática, como os instrumentos técnicos de suporte da sociedade da informação.12
Chega-se às auto estradas da informação – outro slogan –
que permitem estabelecer as comunicações em condições
surpreendentes de quantidade, rapidez e fidelidade e ampliam os espaços de interactividade.13
Assiste-se a nível mundial a um movimento simultâneo de privatização das telecomunicações, como objectivo
prioritário de quase todos os países, e que praticamente se
universaliza com a queda do bloco soviético.14
Impõe-se globalmente um sistema de rede aberta
nas telecomunicações, que permite que a informação circule
sem obstáculos para todos os destinos. A informação é tomada em sentido lato, de maneira a abranger qualquer conteúdo
das telecomunicações.15 O desenvolvimento da Internet permite assegurar que a todos os destinos cheguem as mensagens emitidas. Não há praticamente meios de excluir. As
tentativas chinesas de controlar as mensagens que circulam,
por meios como a imposição de softwares nacional que a filtre, e o seu limitado alcance, fornecem um bom banco de ensaios16. Com tudo isto a informação (sempre neste sentido
lato) passa a ter um papel cada vez mais importante. Tornase um elemento estratégico decisivo da evolução social e

factor com capacidade determinante do comprometimento
dos povos.17
As repercussões no plano económico são muito claras. Se a vantagem é de quem oferece as melhores prestações, num mundo de concorrência globalizada, só pode oferecê-las quem dispõe constantemente de conhecimento actualizado e de meios de comunicação imediata. Quem partir
com avanço na sociedade da informação tem condições de
estar universalmente, e manter-se em posição de vantagem.18
Há quem afirme que a informação, se tornou um novo factor de produção, além dos classicamente apontados;
ou que é hoje o principal bem de consumo. Pelo menos, é
seguro que quem controla a informação ganha uma superioridade estratégica nos vários sectores; e que quem a não domine não tem possibilidade, por mais condições naturais ou
técnicas que reúna, de poder alcançar a primazia.19 O principal instrumento da sociedade de informação é a Internet.
Mas esta foi objecto de profunda e rápida metamorfose20.
Nascida da rede militar, passou a rede científica desinteressada, depois a meio de comunicação de massas, para
se tornar hoje sobretudo veículo comercial. Nesta evolução,
a informação que seria o seu conteúdo vai mudando de natureza.21 Não só passa a abranger qualquer conteúdo de comunicação – de maneira que melhor se falaria em sociedade da
comunicação que em sociedade da informação – como a
própria informação se degrada. O saber transforma-se em
mercadoria. De conhecimento livre transforma-se em bem apropriável. É cada vez mais objecto de direitos de exclusivo,
que são os direitos intelectuais. Estes, por sua vez, são cada
vez mais dissociados dos aspectos pessoais, para serem considerados meros atributos patrimoniais, posições de vantagem na vida económica.22
A mercantilização geral do Direito Intelectual é um
facto. Uma manifestação flagrante está na circunstância de a
entidade que é hoje decisiva na disciplina dos direitos intelectuais não ser hoje, nem a UNESCO nem a OMPI, mas a
Organização Mundial do Comércio-isto quer no que respeita
ao Direito de Autor e ao Direito da Informática, quer aos di-

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/
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reitos industriais. São antes de mais objecto do comércio internacional23. E como todos os países necessitam participar
do comércio internacional, são obrigados a acatar as regras
que condicionam a sua admissão, mesmo que estas represen24
tem uma subordinação
Oofffjjj que não tem fim à vista .
Actualmente, assiste-se a uma expansão acelerada e
a alterações de fundo em virtude do crescimento exponencial da Internet. Se até há pouco tempo o comércio electrónico era uma actividade de empresa a empresa, realizada através de redes fechadas específicas, agora por força da teia
mundial de sistemas informáticos em linha (www) o comercio electrónico começou a expandir-se numa complexa rede
de actividades comerciais efectuadas à escala mundial entre
um número cada vez maior de participantes, empresariais, e
em redes abertas como a Internet. Na realidade, enquanto
para o comércio electrónico tradicional a rede constituiu um
meio de circulação de dados, para o comércio electrónico na
Internet a rede é o próprio mercado - o chamado mercado
virtual.25 A sociedade de informação, sendo um fenómeno
global, cada vez mais presente nos meios sociais de todos os
quadrantes da terra, cujo instrumento principal é a Internet,
não deixaria obviamente de se relacionar com o comércio interno e internacional. Os cliques são nos dias que correm, a
forma mais rápida de obtenção de informações e celebração
de contratos de vária ordem, à milhares de quilómetros de
distância, que de outra forma forçaria a deslocação ao encontro da outra parte ou o envio da correspondência por correio manual, que embora mais seguro sob ponto de vista pro-

batório dos documentos relativos ao negócio, leva tempo para chegar ao destino.26■
8

Cfr. OLIVEIRA ASCENÇÃO. Sociedade da Informação e mundo
globalizado. [Coimbra]: Coimbra Editora, 2003. p. 167. Parte deste
subtítulo é do autor referenciado nesta nota, aliás, tem um número
considerável de artigos escritos e publicados sobre a temática de
sociedade da informação. Pode se encontrar também por ex., em
OLIVEIRA ASCENSÃO. Estudos Sobre Direito da Internet e da
Sociedade de Informação, Coimbra, Almedina, 2001, pp. 83-104.
9
OLIVEIRA ASCENSÃO, Sociedade da informação……… Ob. cit., p.
167.
10
P. 167.
11
P. 167.
12
P. 167.
13
P. 167.
14
P. 167.
15
P. 167.
16
P. 167.
17
Últ, Ob. cit. p. 167.
18
Idem, p. 168.
19
P. 168.
20
Idem, p. 170.
21
P. 170.
22
P. 170.
23
OLIVEIRA ASCENSÃO, Sociedade da informação……. Ob. cit. p.
170.
24
Idem, p. 171.
25
ALEXANDRE DIAS PEREIRA, Ob. cit., p. 14.
26
É claro que mesmo nos negócios celebrados via internet, às vezes as
partes convencionam o envio a posterior dos documentos físicos por
correio manual, através de empresas especializadas na área com serviço
expresso, como é o caso da DHL.■

Exemplares do livro de crónicas “Arca de Não É”
oferecidos ao sector de Educação em Sofala
Beira (O Autarca) – A empresa de telefonia Moçambique Telecom
(Tmcel) procede, na próxima sexta-feira, (11jun2021), na cidade da Beira, à
oferta de 100 exemplares do livro de
crónicas “Arca de Não É”, da autoria
do escritor moçambicano Bento Baloi,
à Direcção Provincial da Educação e
Desenvolvimento Humano de Sofala.
Os livros serão, posteriormente, entregues às escolas desta província
para o apetrechamento das suas biblio-

tecas.
Para além de apoiar a cultura,
em geral, e a literatura, em particular, a
empresa pretende, através deste gesto,
incutir, no seio dos alunos, o gosto pela leitura.
O acto da empresa está inserido nas suas acções de responsabilidade
social corporativa que tem como um
dos seus pilares a educação e a cultura,
sectores chave para o desenvolvimento
de uma sociedade.■ (Redacção/ FdS)
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