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 Ano XIX – Nº 3848 – Segunda-feira, 10 de Fevereiro de 2020 

 

  

EDITORIAL 
 

Governador é Governador, e ponto final 

  Beira (O Autarca) – O debate em torno da gover-
nação provincial descentralizada, motivado não só pelo no-
vo figurino de eleição dos governadores provinciais e a in-
trodução da figura de Secretário de Estado Provincial, mas 
sobretudo pelo estatuto atribuído à essa nova figura de 
Estado, só começou, pois o novo órgão está muito longe de 
alcançar aceitação popular. 
 A expectativa em relação aos governadores eleitos 
foi e continua grande, mas o tratamento que se está a dar a 
prestigiada figura ao nível provincial tem deixado muito a 
desejar. 

 É entendimento generalizado de que a figura de 
Governador Provincial deve continuar a merecer todo res-
peito e consideração. Esse respeito e consideração que se 
reivindica deve ser ainda maior agora que os titulares são 
por legitimidade do voto popular, diferente dos anteriores 
que eram simplesmente nomeados e muitas vezes nunca re-
presentaram os anseios das populações nas províncias. 
 Em todos manuais da ciência, Governador (do ter-
mo latino gubernatore) é o cargo político, geralmente eleti-
vo, que detém a autoridade máxima do poder executivo em 
uma província, distrito ou estado de uma federação. Há que  

devolver à César o que lhe pertence, 
pois Governador é Governador e.■ (R)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 10/02/2020 
Compra Venda Moeda País 

69.58 71.96 EUR UE 

63.54 64.8 USD EUA 

4.22 4.31 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

 
 

Frase: 
Amigos falsos são como sombras… vivem perto de 
você nos momentos brilhantes, mas na hora da 
escuridão todos somem!■ 
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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 

A Época Chuvosa apresenta na Estrada, Desafios de 
Risco e ESTE pode ser o Perigo Chefe! 

 

 Estamos na  Época Chuvosa, porém, certos riscos 
em mobilidade rodoviária, Se os conhecermos, podem ser 
facéis a evitarmos; 
 O perigo de sofrermos o golpe do “aquaplaning”, 
ao volante,... mas,...afinal do que se trata?  
 Aquaplanagem ou hidroplanagem, também conhe-
cido como um processo de risco que resulta da existên-
cia de um lençol de água na superfície da estrada, é um fe-
nómeno que ocorre em veículos quando, ao passar sobre 
uma fina camada de um qualquer fluido, os pneus perdem 
o contacto instantâneo com o asfalto  e o risco,.... pode ser 
fatal!     
 Isto em regra geral acontece devido à impossibili-
dade instantânea de ocorrer a drenagem suficiente pelos 
sulcos (rasgos ou ranhuras) que devem estar bem presentes 
na área de contacto dos pneus ao solo. 
 

 
 

Os veículos com pneus mais largos e com menor massa 
são mais propensos a aquaplaning 

 

 A ocorrência de aquaplaning é indesejável, mas 
como dependemos do estado do veiculo, nomeadamente e 
de modo ESSENCIAL da condição dos pneus, o conheci- 
mento teórico & pratico, a experiência e a ATITUDE do 
Condutor, perante a ocorrência de tal situação ditará o des- 

fecho positivo ou de ALTO RISCO em perigo de todos 
quanto no alcance da visao de quem dirige o volante! 
 O processo Aquaplaning tem origem num termo 
anglo-saxónico é talvez a descriminação mais conhecida 
para aquaplanagem ou seja, a perda da trajectória do 
veículo, por instantes, quando em contacto com um len-
çol de agua na superfície do pavimento. 
 N.B., e Não acontece somente porque cai ou caiu 
bastante chuva, pode ocorrer a partir da existência de 
uma poça ou charco, relacionado a qualquer liquido na 
estrada. 
 Lembre-se de que a nossa frota de veículos auto-
móveis em Moçambique encontra-se sustentada em car-
ros de 3a idade ( 90% ), com manifesto e evidencias de 
sérias deficiências de manutenção, e por isso, temos de 
considerar aqui associado o PERIGO do lençol de agua 
na estrada estar efectivamente contaminado com pingos 
de óleos, diesel , massas lubrificantes e outros detritos de 
risco.   
 

PREVENÇÃO É O MELHOR RECURSO 
 A melhor estratégia para reduzir as probabilidades 
de ser surpreendido é evitar os factores que contribuem pa-
ra a ocorrência do aquaplaning.  
 PRIORIDADE 1 - Verifique se o tipo de PNEUS, 
e a profundidade dos rasgos no piso de todas as rodas, 
constituem o adequado para esta época do ano, chuvosa.  
 Ajuste e Controle semanalmente a pressão do 
Ar dos PNEUS todos, incluindo o sobressalente, e apli-
que os valores recomendados pelo construtor do veículo! 
 Saiba que as dimensões dos PNEUS também são 
um factor de risco.  
 Os pneus mais estreitos,  devido  à  menor  área  de 
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contacto com o solo, têm menos tendência a levantar o car-
ro, justamente contrariam o efeito de aquaplaning.  
 

 Em contrapartida, naturalmente, os pneus mais 
largos são mais propensos a gerarem e sustentarem o a-
quaplaning e consequente PERDA de aderência ao solo! 
 

 PRIORIDADE 2 - Assim que as rodas diantei-
ras entram no lençol de agua, NUNCA, mas NUNCA u-
se o travão de serviço ou o pedal do lado esquerdo do a-
celerador!! ....sempre que necessário, reduza a velocidade 
somente com a caixa de velocidades, seja ela manual 
ou automática! 
 Os Condutores devem estar atentos a uma VELO-
CIDADE nestas condições, deve ser moderada, e adequada 
ao risco, isso constitui a probabilidade de Não ocorrer a-
quaplanagem,  pois o pneu tem tempo e capacidade de es-
coar a água ou outro fluido, não sendo separado do solo pe-
la pressão do liquido. 
 Nunca abordar os lençóis de água com o recurso 
a velocidades e sinais aplicáveis nas condições gerais pe-
lo Código da Estrada, seja dentro ou fora das localida-
des.  
 Note que a sinalização e velocidades limites, foram 
estudadas e aprovadas para as normais ocorrências de trân-
sito, presenças climáticas e tráfego satisfazendo a fluência 
ideal.   
 Quanto maior for a acumulação de agua na superfí-
cie, maior a dificuldade para escoar a mesma. Daqui pedi-
mos o atento aos Condutores de que a dado momento, 
perante lençóis de água no asfalto, os 60Km/h podem 
constituir uma grave velocidade excessiva! 
 

COMO SAIR COM SUCESSO DE UMA 
SITUAÇÃO OU PROCESSO DE 
AQUAPLANING 
 Caso a viatura esteja circulando na trajectória de 
uma linha recta, inicialmente e instantaneamente, sentirá a 
sensação de que o veículo está solto do pavimento. 
 Esse fenómeno ocorre devido supressão da ade-
rência dos pneus ao solo. 
 Tentativas de correcção com o volante são total-
mente desaconselhadas durante o aquaplaning. 
 Levante o pé de forma progressiva do acelerador, e 
desta forma poderá recriar as condições propícias a recupe-
rar a tracção. 
 

 Se a aquaplanagem ocorrer nas rodas traseiras e 
causar o efeito de sobreviragem, o condutor deve orientar 
o volante no sentido do deslizamento, até sentir que os p-
neus traseiros recuperaram a tracção, e, em seguida, corri-
gir o volante rapidamente, mas sem excesso, para o outro 
lado para endireitar o carro. 
 

AQUAPLANING E OS RECENTES SISTEMAS 
DE AJUDA À CONDUÇÃO 

 Os recentes sistemas de ajuda automática em con- 
dução, por exemplo o ESP, ou o ESC,.. funcionam utilizan-
do de forma selectiva a travagem de cada roda. Mas como é 
referido acima, em situações de aquaplaning os pneus dei-
xam estar em contacto com a estrada. Pelo que só quando 
um veículo recupera a tracção é que o sistema volta a con-
seguir efectivamente actuar. 
 Os actuais sistemas de ajuda, não permitem evitar 
as situações de aquaplaning,  por isso,  Não conte que o  
ESC ou seja, o Controlo Electrónico da Estabilidade, 
vai dominar o processo! 
 No activo do risco em processo Aquaplaning, os 
modernos sistemas de ajuda na condução, AINDA Não 
podem substituir as técnicas de condução defensiva. Nem 
a falta de adequação dos pneus á situação de falta de trac-
ção e falta de contacto efectivo com a estrada. 
 

 
 

A baixa velocidade a probabilidade de ocorrer aquaplanagem é 
menor, pois o pneu consegue escoar a água 

  
 Um condutor capaz e responsável deve focar-se 
em tudo o que se passa ao seu redor, percepcionar quais as 
condições existentes para que consiga conduzir de forma 
segura. 
 Deve saber abordar a estrada e como deve interagir 
com os elementos activos do clima, da estrada, da operação 
e teste de TODO o equipamento instalado no carro.  
 A forma de abordagem do condutor pode fazer 
a diferença entre ser envolvido ou não num acidente.  
 Para isso é preciso usar o conhecimento actualize-
do, pré-verificar o estado do veiculo, saber avaliar e preve-
nir-se dos riscos, e dirigir atendendo a todas as possíveis 
variáveis no transito, considerando o foco no meio am-
bientte por onde vai circulando. 
 Porque a vida rodoviária, envolve-nos, este e ou-
tros assuntos merecem atento e conhecimento actualize-
do, muito alem da carta de condução, e ou das várias 
perícias e habilidades ao volante!   
 Saudamos - Best Regards - 诚挚的问候 - ب ع أطی  م
ات    ■التحی
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PESSOAS & FACTOS 
 

Por: Falume Chabane 
 

10 de Fevereiro … Correio da manhã e Prestígio 
 
 

 
 

 

 Com um intervalo de 10 anos, foi nesta data que a 
Sociedade Jornalística Limitada (SOJORNAL), lançou, em 
1997, o primeiro jornal electrónico ilustrado de Moçambi-
que, chamado Correio da manhã, uma publicação generalis-
ta, mas com enfoque especial a assuntos de Economia e 
Negócios. 
 Na mesma data, já em 2007, era a vez da revista 
Positiva, que meses depois foi rebaptizada Prestígio, um 
meio que trata eminentemente de matérias sobre Turismo e 
Cultura. 
 Estiveram inicialmente envolvidos no lançamento 
do Correio da manhã “gurus” do jornalismo moçambicano 
como Leandro Paul, Refinaldo Chilengue e Alexandre 
Chiure, tendo o primeiro e último partido para abraçar no-
vos projectos. 
 Refinaldo Chilengue mantem, até hoje, o Correio 
da manhã e a ele em 2007 juntou a revista Prestígio (im-
pressa), marca que, aliás, depois de uma interrupção em A-
gosto de 2016, é justamente hoje, 10 de fevereiro de 20-
20, relançando, em formato digital e de distribuição gratui-
ta. 
 Desde a sua criação, o Cm tem respeitado a sua li-
nha editorial, caracterizada pela equidistância perante todas 
as forças em presença. 
 Muito recentemente o Correio da manhã passou 
por reformulações/modernização, apenas na sua apresenta-
ção e actuação, acompanhando as evoluções tecnológicas, 
rejuvenescendo-se e revigorando-se, para enfrentar os cres-
centes desafios do mercado editorial científico mundial. 
 Pelos dados disponíveis, a noite de 20 para 21 de 
junho de 2018 poderá ser o pior momento da SOJORNAL, 
por ter sido nele em que desconhecidos arrombaram a sua 
sede e furtaram equipamento relevante para o desempenho 
do grupo, que, entretanto, soube enfrentar esse desaire e 
hoje brinda os seus seguidores com o relançamento da 
Prestígio, com uma nova roupagem e a custo zero para os 
destinatários. 
 Quando o Cm completava 1 ano e 4 meses, a 10 de 
junho de 1998, na  cidade  da  Beira  nascia  O  Autarca.  O 

 
 

Correio da manhã foi o primeiro jornal moçambicano com 
o qual O Autarca estabeleceu parceria e, desde então, os 
respectivos editores Refinaldo Chilengue e Falume Chaba-
ne tornaram-se grandes amigos. 
 Parabéns Refinaldo e toda sua equipe pela come-
moração esta segunda-feira (10fev20) 23º aniversário do 
Cm e 13º da Prestígio, com votos de continuação de suces-
so.■   

Nyusi reúne Conselho de 
Ministros em Pemba 
 Beira (O Autar-
ca) – O Presidente da Re-
pública, Filipe Nyusi, está 
a dirigir esta segunda-fei-
ra, em Pemba, capital pro-
vincial de Cabo Delgado, a 
sessão do Conselho de Mi-
nistros (CM) alargada ao 
gover-no provincial. 
 Esta é a primeira 
sessão do Conselho de Mi-
nistros a realizar-se fora da 
capital do país no pre-
sente ciclo governativo. 
Normalmente as sessões 
do CM realizam-se  as  ter- 

ças-feiras na cidade de 
Maputo, a capital do país. 
Mas, extraordinariamente, 
sempre que existir motivo 
que justifique, a sede do 
Conselho de Ministros 
desloca-se para qualquer 
ponto do país. Oficialmen-
te não foi referida a razão 
que leva o Conselho de 
Ministros a reunir-se em 
Cabo Delgado. Sabe-se, 
entretanto, que a província 
enfrenta situação de emer-
gência devido a escalada 
de insurgência.■ (R) 

 

 

Propriedade: AGENCIL – Agência de Comunicação e Imagem Limitada 
Sede: Rua do Aeroporto – Desvio 2141 – Casa 711 – Beira 

E-mail: oautarca@gmail.com 
Editor: Chabane Falume – Cell: 82 5984510; 84 7271229 

E-mail: falumechabane@yahoo.com.br 

O Autarca: Preencha este cupão de inscrição e devolva-o através do fax 23301714, E-mail: oautarcabeira@yahoo.com.br ou em mão 
SIM, desejo assinar O Autarca por E-mail (  ), ou entrega por estafeta no endereço desejado (  ) 

Entidade................................................................................................................................................................................ 
Morada.......................................................... Tel................................ Fax .............................. E-mail .............................. 

Individual (  )  Institucional (  )  .............../ ........../ 2013 
Assinaturas mensais MZM – Ordinária: 14.175,00  *  Institucional: 26.400,00 


