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Governo cede à pressão e reabre fronteira de Calómue 

 Beira (O Autarca) – Depois 
de longa insistência por parte dos ope-
radores do Corredor Logístico da Bei-
ra, especificamente a Associação dos 
Agentes Transitários de Moçambique, 
com sede na cidade da Beira, o Gover-
no acabou cedendo a pressão e tomou a 
decisão de reabrir a fronteira de Caló-
mue, no distrito de Angónia, província 
de Tete, com a República do Malawi, 
para a circulação de mercadorias.   
 

 A fronteira de Calómue é um 
elo  bastante  importante  na  cadeia lo- 

 
tamente ao centro político da vizinha 
República do Malaewi, Lilongué, com 
registo de fluxo considerável  de  tráfe- 

gística global. Liga Moçambique direc-
  
 

  

 

 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 09/07/2020 
Compra Venda Moeda País 

78.94 80.52 EUR UE 

69.55 70.94 USD EUA 

4.12 4.20 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

 
 

Frase: 
Um dos momentos mais felizes da vida, é quando nos 
sentimos capazes de deixar partir aquilo que não nos 
faz bem e que não podemos mudar.■ 
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go de mercadoria de e para o país vi-
zinho, carga que transita pelo Corredor 
da Beira, uma área economicamente 
estratégica para a integração de Mo-
çambique no desevolvimento regional. 
 Calómue é considerado um 
posto fronteiriço de extrema relevância 
na cadeia logística do importante Porto 
da Beira para a região da SADC, pelo 
que os operadores do Corredor da Bei-
ra sempre se bateram para que o mes-
mo fosse imediatamente reaberto à cir-
culação de mercadorias.  
 No contexto da prevenção da 
covid-19, que levou o Governo de Mo-
çambique a decretar estado de emer-
gência, uma medida contida no docu- 
mento legal é o encerramento  de  fron- 
teiras. É  uma  decisão  partilhada  com 
os estados vizinhos que tomaram a 
mesma medida. Exceptua-se para ra-
zões de interesses de Estado a abertura 
ao transporte de bens e mercadorias 
por operadores devidamente credencia-
dos e em situações relacionadas com a 
saúde. Para a implementação  desta  úl- 

da Associação dos Agentes Transitá-
rios de Moçambique e porta-voz da or-
ganização, Félix Machado defendeu in-
cessantemente, sem dar trégua, para 
que a fronteira terrestre de Calómue 
fosse imediatamente reaberta à circula-
ção de mercadoria. Foi preciso esperar 
mais de três meses para que o Governo 
tomasse a decisão da sua reabertura.  
 Félix Machado considera, no 
entanto, que o mais importante é que a 
fronteira já foi reaberta, tendo saudado 
o Governo pela decisão e, sobretudo, 
pela capacidade que demonstrou ao a-
colher a preocupação manifestada pe-
los operadores do Corredor Logístico 
da Beira.  
 Refira-se que O Autarca teve 
um papel importante nesse processo, 
sendo destacado como tendo sido o ú-
nico órgão de comunicação social na-
cional que deu devida importância a 
sua abordagem, ajudando a despertar o 
Governo sobre a importância da fron-
teira de Calómue, um desafio que aca-
bou vencido.■ (Redacção) 
 

 
 

Félix Machado, Vice-Presidente da 
Associação dos Agentes Transitários de 

Moçambique, foi uma das pessoas que mais 
se bateu para a reabertura da fronteira de 

Calómue, em Tete, ora concretizada 
 

tima decisão foram referidos alguns 
postos fronteiriços e Calómue havia si-
do colocado de lado. 
 Mas, pela sua relevância na ca-
deia logística do importante Porto da 
Beira para a região da SADC, comuni-
dade na qual Moçambique tem um pe-
so importante no sector de transporte, e 
no âmbito da integração e competitive-
dade regional aposta a busca perma-
nente da excelência, o  Vice-Presidente 
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EXPLORAÇÃO DE GÁS NATURAL EM MOÇAMBIQUE: 
FNB quer financiar participação de empresas 
moçambicanas nos mega-projectos 
 

çambique queremos ser mais fortes 
ainda nesta vertente”, explicou Wimpie 
Snyman, director de Banco Corporati-
va e de Investimentos do FNB do FNB 
Moçambique. 
 O suporte ao desenvolvimento 
do gás em Moçambique e o impacto 
potencialmente transformador no país 
e na região continuam a ser de extrema 
importância tanto para o FNB Moçam-
bique, para o Rand Merchant Bank co-
mo para o Grupo FirstRand. 
 “Para além de constituírem 
uma fonte segura de abastecimento de 
energia na região, estes projectos con-
ferem igualmente um impulso à econo-
mia e proporcionam oportunidades de 
emprego. O RMB, em parceria com a 
FNB Moçambique, manifesta o seu or-
gulho em desempenhar um papel neste 
tipo de projectos”, comentou Wimpie 
Snyman, Director da Banca Corporati-
va e de Investimentos do FNB Moçam-
bique.  
 Estes projectos estão igual-
mente em conformidade com a política 
de combustíveis fósseis do FirstRand, 
segundo a qual tem vindo a transferir a 
sua carteira de financiamento para o 
gás natural, como combustível de tran-
sição fundamental para um abasteci-
mento mundial de energia com menor 
teor de carbono. 
 

Sobre o FNB Moçambique 
 O FNB Moçambique é mem-
bro do FirstRand Bank Limited, o ma-
ior grupo financeiro de África por ca-
pitalização bolsista e uma das maiores 
instituições listadas na Bolsa de Valo-
res de Joanesburgo, na África do Sul, 
com presença em 11 países africanos, 
Inglaterra, Emirados Árabes Unidos, 
Índia e China. 
 O FNB Moçambique opera no 
mercado nacional desde 2007, com en-
foque na prestação de serviços finan-
ceiros ao segmento de particulares e 
empresas e respectiva cadeia de va-
lor.■ (Redacção) 
 

 
 Maputo (O Autarca) – De-
pois de assinar, sexta-feira última, o 
contrato de participação no financia-
mento da Total, num valor de 15.8 mil 
milhões de dólares, o FNB mostra inte-
resse em ser um parceiro forte no ne-
gócio do gás natural de Moçambique. 
 Para isso FNB assegura que, 
como parte do FirstRand Group, o ma-
ior grupo financeiro africano por capi-
talização bolsista, pretende entrar nou-
tros grandes projectos do Gas natural 
em Moçambique, da mesma forma que 
entrou no financiamento da Total, num 
consórcio de 20 instituições bancárias 
que concederam 15.8 mil milhões de 
dólares, cujos últimos contratos foram 
assinados na última sexta-feira. Bem 
como ser um parceiro forte de toda a 
cadeia de valor destes projectos. 
 “Esta nossa participação colo-
ca-nos num ponto interessante rumo a-
quilo que achamos ser o futuro de Mo-
çambique, em termos de negócio e for-
ça motriz do desenvolvimento, além, 
claro, da agricultura, que continua a ser 
a maior base de desenvolvimento de 
Moçambique”, disse Higino Mutemba, 
lider do sector de recursos do FNB 
Moçambique, comentando sobre aqui-
lo que está nos planos do grupo. 
 

 Tendo em conta que há uma 
corrida desenfreada de instituições pa-
ra a participação nestes mega-projec-
tos, o FNB tem uma equipa dedicada 
especializada neste sector a fazer o a-
companhamento e mapeamento das 
possíveis oportunidades disponibiliza-
das pelas empresas de exploração de 
gás, bem como pelo Governo e na 
construção de propostas de valor dife-
renciadas e de valor acrescentado para 
toda as empresas que operam nesta ca-
deia de valor. 
 Aliás, o Ministro dos Recursos 
Minerais e Energia, Max Tonela, disse 
na sexa-feira que o Governo pretende 
assegurar a participação de empresas 
moçambicanas e, para tal, está a discu-
tir com o consórcio melhores mecanis-
mos de divulgação de oportunidades, 
além do acesso ao financiamento. E é 
no financiamento que o banco quer 
participar. 
 “O Grupo First Rand tem esta-
do a virar as suas atenções também pa-
ra o negócio de gás não só em Moçam-
bique. Em vários outros países onde 
nós estamos e há exploração de hidro-
carbonetos, fazemos de tudo para fi-
nanciar a participação de empresas lo-
cais nestes  mega-projectos  e  em  Mo-  
  

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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Organizações da Sociedade Civil defendem criação 
de grupo de contacto para diálogo com Junta Militar  
  Maputo (O Autarca) – Orga-
nizações da Sociedade Civil (OSC), a-
cadémicos, religiosos e  partidos políti-
cos defendem a necessidade de criação 
urgente de um grupo multissectorial de 
contacto com vista a estabelecer um 
diálogo construtivo, com a autoprocla-
mada Junta Militar da RENAMO, que 
está a protagonizar ataques armados na 
zona Centro do país, como mecanismo 
de busca de resoluções deste conflito 
que põe em causa a segurança das pes-
soas e o desenvolvimento económico 
em Moçambique. 
 Esta posição foi anunciada esta 
quinta-feira (09JUL2020), durante uma 
mesa redonda virtual organizada pelo 
Instituto para a Democracia Multiparti-
dária (IMD) cujo objectivo era a busca 
de soluções urgentes pacíficas e sus-
tentáveis para pôr fim a estes ataques 
armados  que constituem  uma ameaça 
à paz e os avanços no processo de De-
sarmamento, Desmobilização e Reinte-
gração (DDR) dos homens armados da 
RENAMO cujo termino está previsto 
para Julho de 2021.  
 Para os participantes no deba-
te, o grupo de contacto deve ser consti-
tuído por diversos segmentos sociais 
devendo ser portador de uma mensa-
gem de paz, amor e respeito pela pes-
soa, independentemente do que ela ten-
ha feito, para poder compreender me-
lhor as causas que levaram a Junta Mi-
litar enveredar pelo conflito armado e 
daí se buscar a solução do problema. 
 Segundo o Reverendo Albino 
Mussuei, do Conselho das Religiões de 
Moçambique   (COREM),  o  grupo  de 

 
tar. Este movimento que vai em contra-
mão, com aquilo que são as nossas as-
pirações como moçambicanos. Quere-
mos que a paz esteja implantada em 
Moçambique como uma realidade”, 
explicou Mulhovo, tendo reconhecido 
que de alguma forma temos alguma 
responsabilidade, como sociedade ci-
vil, de poder sentar, reflectir e explorar 
as possibilidades de também dar a con-
tribuição na busca de solução. 
 Segundo Mulhovo, o processo 
DDR já iniciou e é urgente que os ele-
mentos que compõem este grupo fa-
çam parte do processo daí que interes-
sa encontrar formas de integra-los an-
tes do término. “Acreditamos que esta 
paz só vai ser sustentável se nós todos 
como moçambicanos darmos o nosso 
apoio, a nossa contribuição e a Junta 
Militar e extremamente fundamental 
para que possamos ter de facto essa 
paz sustentável”.■ (Redacção) 

contacto deve estabelecer interacção 
não apenas com o líder da Junta Mili-
tar, Mariano Nhongo, mas também 
com a direcção do partido RENAMO, 
bem como com o Governo moçambi-
cano para depois produzir-se comentá-
rios e com isso desenhar-se um plano 
de acção estruturado.  
 “Precisamos de tratar este as-
sunto com muito amor e muito carinho 
porque estamos a tratar de homens e 
sobretudo de pessoas armadas”, disse o 
Reverendo para quem a criação do gru-
po de contacto vai possibilitar, igual-
mente, saber o que o Mariano Nhongo 
quer e o que as outras pessoas envolvi-
das no processo querem.  
 Hermenegildo Mulhovo, Di-
rector Executivo do IMD, explicou a 
razão de organizar o debate. “Decidi-
mos organizar este encontro, justamen- 
te porque estamos preocupados com a 
questão relacionada com a  Junta  Mili- 

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 
  

JOSÉ ZECA, Msc 
CONSULTOR 

BEIRA 
SOFALA 
  

Comandante Gaivão Road, N°160 P4NTA-GEA                                        
Tel: +258 825782820 ,+258 845782820 
Email: zezeca07@gmail.com, zezeca07@yahoo.com.br  
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O seu Diário Electrónico Editado na Beira 
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COMUNICADO 
 
O FIPAG – Fundo de Investimento e Património do Abastecimento de 
Água, Área Operacional da Beira, comunica aos seus estimados clientes e ao 
público em geral, que estão disponíveis e em cobrança as facturas referentes 
ao mês de Junho de 2020, podendo as mesmas serem pagas entre os dias 01 
e 31 de Julho corrente.  
 
O pagamento das facturas correntes pode ser feito a partir da sua casa usando 
as plataformas electrónicas (Conta Móvel, Mpesa e Transferências Bancárias), 
nas ATM’s, nos Agentes Recarga AKI e nos Balcões do FIPAG-Beira, 
respeitando rigorosamente as normas de distanciamento social. 
 
Para descongestionar as lojas de cobrança da Baixa, Matacuane, Manga Rua 2, 
Passagem de Nível, Dondo e Mafambisse, foram abertos mais 2 (dois) novos 
postos de cobrança nos Centros Distribuidores da Munhava e Inhamízua. 
 
Para mais informações, por favor entrar em contacto através do número 
843111630. 
 

FIPAG, Orgulho Nacional e Referência Internacional 
 

Beira, 07 de Julho de 2020 
A Comunicação e Imagem 
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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 

Sensibilidades Durante e Depois da Covid-19 - 
Novos requisitos impõem-nos mudanças! 
 

 

 Durante e Depois da Covid-19,  os novos desafios, 
representam novos compromissos, em maioria ainda ex-
pressos em perdas, por isso, aqui motivamos facilidades pa-
ra mudanças a mantermos uma Frota de Veículos operacio-
nal e com disponibilidades,... 
 Prezados e interessados, 
 Independentemente de estar ou não envolvido a ge-
rir uma frota automóvel ou se simplesmente cuida pelo seu 
carro privado, o essencial  abordado  neste  assunto,  vale  o 
 

que vale, mas em nome da segurança, saúde, higiene, eco-
nomia, actos preventivos, disciplinas tecnológicas e admi-
nistrativas, guiando as boas práticas. 
 Artigo concebido e dedicado ao melhor uso de me-
ios, em foco, os que representam sério investimento, mas 
também excessivas perdas e pesados custos, a considerar-
mos, pois sem o recurso a mobilidade motriz, hoje seria im-
praticável, conseguirmos sustentar o desenvolvimento hu-
mano. 
 

OBRIGAÇÕES FISCAIS MENSAIS – JULHO 2020 
DATA IMPOSTO DESCRIÇÃO BASE LEGAL 

 
ATÉ DIA 10 

 
SS 

 

Entregar as contribuições para a segurança social dos trabalhadores por conta de 
outrem referente ao mês anterior. 

Artº11 do Diploma Mi-
nisterial nº 53/07,  

de 03 de Dezembro 

 

ATÉ DIA 20 
Imposto de 

Selo 
Efectuar a entrega do imposto devido pela emissão de letras e livranças, pela 
utilização de créditos em operações financeiras e pelas apólices de seguros, cuja 
obrigação tributária se tenha constituído no mês anterior. 

Artº 16º, nº 1 do 
Decreto 

nº 6/2004 

 
ATÉ DIA 20 

 
IRPS 

Entregar as importâncias relativas as deduções por retenção na fonte de 
rendimentos da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª categorias e as importâncias retidas por 
aplicação de taxas liberatórias. 

 
Artº65º CIRPS 

 

ATÉ DIA 20 
 

IRPC 
 

Entregar as importâncias relativas as deduções por retenção na fonte. 
 

Nº5, Artº67 do CIRPC 

 
ATÉ DIA 20 

Imposto Específico 
sobre a Produção 

de Petróleo 

 
Entregar o imposto devido pela produção do petróleo referente ao mês anterior. 

 

Artº10 do Decreto nº 
4/2008 

 
ATÉ DIA 20 

 

Imposto sobre a 
Produção Mineira 

 
Entregar o imposto devido pela extracção do produto referente ao mês anterior. 

 

Artº10 do Decreto nº 
5/2008 

 

ATÉ DIA 15 
 
 

 
IVA 

Regime Normal  
Enviar a Repartição de Finanças competente a declaração periódica referente ao 
mês anterior quando se trate de créditos. 
 

Regime Normal 
Enviar a Repartição de Finanças competente a declaração periódica referente ao 
mês anterior acompanhada do respectivo meio de pagamento. Os contribuintes 
que não tenham realizado qualquer operação tributável estão igualmente 
obrigados a entregar a declaração periódica. 
 

Actos Isolados 
Os sujeitos passivos que pratiquem uma só operação tributável de modo 
independente deverão apresentar a declaração respectiva (Modelo E). 
 

 

Artº25º, al. c), nº1, 
Artº 32º do CIVA 

 
 
Artº25º, al. c), nº1, 
Artº 32º do CIVA 

 
 
Artº 33 do CIVA 

FONTE: BDO – NEWSLETTER JULHO 2020 

 
ATÉ 

ÚLTIMO 
DIA DO 

MES 
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 Tópicos Essenciais que facilitam e promovem a 
manutenção de uma FROTA de VEÍCULOS, durante e a-
pós impactos da Covid-19, tendo em conta a saúde, a segu-
rança, os procedimentos sistêmicos e operacionais, as práti-
cas que evitam incidentes, reduzir as perdas, minimizando 
custos, sustentando colaboradores capazes a agirem disci-
plinados, das maquinas "oleadas" em zelo pelas emissões e 
respeito ao meio ambiente; 
 Horas, Km, orçamentos instáveis e disponibilida-
des drasticamente reduzidas, devido às limitações econômi-
cas em muitas empresas, resultaram e continuam presentes, 
forçando na imobilização dos veículos, condutores e vários 
outros técnicos, por mais tempo do que o admissível nor-
mal, conformes com notícias recentes de seguimento da cri-
se endêmica covid-19. 
 Mais crítico e preocupante, os casos em que, nem 
sequer ainda se consegue ter uma previsão, para a eventual 
retoma das actividades. 
 Discordo da expressão de voltarmos ao novo nor-
mal,.. pois o anterior normal, nunca esteve normal ao atento 
em mobilidade rodoviária... (o dito normal, com sinistrali-
dade, danos e perdas, claro que não combinam). 
 O momento exige pressão adicional sobre os opera-
dores da frota a estarem capazes de conseguirem garantir 
que os veículos sejam tratados e mantidos adequadamente, 
no parque, dentro e fora da estrada, obviamente, no objecto 
de que produzam, satisfaçam necessidades e possam operar 
com segurança e eficiência, pelo tempo necessário a uma 
recuperação, estabilidade e proveitos que todos precisamos 
e desejamos. 
 Seguir os princípios básicos da Condução Defen-
siva constitui a ferramenta que vai sem dúvida facilitar às 
empresas, a reduzir as maiores despesas com consumíveis e 
custos de manutenção, conseguindo vantagens que talvez 
nunca poderiam ser atingíveis.    
 No entanto, as consequências de não seguir ou ig-
norar esses princípios essenciais, devem ser também avalia-
das e claramente comunicadas.  
 Importa termos presente de que no essencial, os 
procedimentos para uma condução defensiva, não se en-
contram somente alinhados aos comportamentos ao volante 
e para evitar acidentes, outro sim, devem reunir todos os 
valores necessários a cada caso, incluindo a capacidade 
profissional de conhecer o veículo, condição dos seus dis-
positivos para segurança, verificar, testar, operar, manter 
zelo operacional, ao menor custo, evitando e reduzindo os 
incidentes e ou travar a tempo, os quase sinistros. 
  As boas práticas adquiridas e sustentáveis pelos 
condutores, mecânicos e toda a equipa que mais intense-
mente usa o ambiente motriz rodoviário, devem expor o re-
curso a verificações de pré-uso diário, diagnóstico Homem- 
máquina, planos de manutenção adotados face aos servicos, 
disciplinas aplicadas no projeto preventivo, incluindo as 
habilidades de diagnóstico, e conservação dos equipamen- 
tos,  seguimento   monitorizado  capaz,  constantes  toolbox  
 

talks em exemplos de alerta aos riscos e dinamizando aos 
correctivos, responsabilidades e atento. 
 Os chamados actos e actores preventivos, que de-
vem estar actualizados promovendo, agirmos motivados, 
assegurando o melhor e correcto uso e bem assim a manu-
tenção e reparação dos veículos, depende da presente capa-
cidade da equipa, para que resultem custos operacionais 
moderados por Km, conformes com os orçamentados e pro-
veitos conseguidos, ao mínimo de incidentes. 
 Atendendo a incidentes e custos por mau uso ao 
volante, o primeiro deles, considero o faz de conta, provo-
cado pela ausência e negligência de verificações de pré-uso 
diário ao estado do equipamento, diagnóstico de zelo, se o-
peracional ao efeito, uma disciplina nao negociavel, que e-
fectivamente trava incidentes, reduzindo custos! 
 Devemos admitir e considerar excessivas falhas 
constantes na equipa que recebe, repara, mantém e entrega 
ao condutor, veículos ditos capazes, no entanto por vezes e-
xibindo deficiências em pontos de segurança activa e 
passiva, ignorando os impactos e consequências na mobile-
dade. 
 Os mesmos que fecham os olhos, ouvidos e olfato 
quanto às emissões agravando o risco a tudo e todos. Refi-
ro-me concretamente aos maus desempenhos de vários ser-
viços pressupostos da assistência técnica, logística, coorde-
nação e inspecção, no caso de frotas e o pior, ressalvando-
se da fácil desculpa sobre o mau uso, recaindo nos conduto-
res. 
 Não menos importante e como parte integrante do 
diagnóstico obrigatório que deve ser aplicado pelas ofici-
nas, mas também essencial antes e durante a condução, 
considero a travagem como elemento a que de imediato 
recorremos para fazer parar a máquina, sempre que for pre-
ciso e antes de se envolver em acidente.  
 A travagem severa faz com que o sistema ABS 
seja accionado desnecessariamente e, conseqüentemente, os 
consumíveis do sistema de travões, desgastam-se muito 
mais rápido que o normal. 
 Dirigir com uma distância de afastamento de três 
segundos a seguir e, ao olhar 12 segundos à frente, pode e-
vitar as consequências da travagem severa, pois os motoris-
tas têm tempo suficiente para responder, ou seja conduzi-
rem prevenidos, por antecipação e economizando. 
 Além disso, evitando excessiva frequência de re-
curso aos travões, reduz o desgaste de outras peças, pneus e 
combustível, muito mais do que a maioria dos gestores i-
maginam.  
 Além de que também permite melhor fluidez do 
trânsito por tranquilidade, reduzindo as filas compactas. 
 Fácil de fazer isto, através de técnicas aprimoradas 
de condução por antecipação e atento como, prever mudan-
ças atempadas antes dos semáforos, das curvas, atento a in-
tensidade do trânsito e impedir que o veículo pare comple- 
tamente enquanto estiver dirigindo. (condutores, mecâni-
cos, e vários profissionais em maioria, não reúnem noções  
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paragem, motoristas e outros profissionais afastados das 
disciplinas e boas práticas, e ou desviados por vezes agin-
do fora das conformidades, enganados por ditos indicado-
res de emergência. 
 Urge sabermos que a emergência requer disciplinas 
em conformidade com a segurança de pessoas, meios e am-
biente. 
 Se um veículo estiver estacionado enquanto o mo-
torista estiver desligado por 2 ou 3 semanas, deveria ser a-
plicado o plano de imobilização, entre vários factores a 
considerarmos, a bateria desligada durante esse período pa-
ra garantir que a mesma não sofra, nem as dezenas e deze-
nas de componentes eletrônicos no veículo. 
 Quanto mais nos preocuparmos, dedicando zelo pe-
los veículos e outros equipamentos acessórios da frota, e a-
tentos igualmente pela "manutenção" dos condutores/ 
motoristas, mecânicos e outros profissionais, mais fácil e 
menores custos vai ter, estando preparado para sair da crise 
em tempos de tensão e dúvidas econômicas. 
 Lembrando que o mecânico se não estiver capacita-
do como bom condutor, não reúne nunca habilidades sufi-
cientes que possam guiá-lo a um correcto diagnóstico da 
viatura,... 
 Os métodos, tecnologias, profissionais aptos ao es-
tarem capazes, incluindo procedimentos e comportamentos 
que necessariamente envolvem a melhor fiabilidade, custo 
operacional, urge recriar habilidades nos recursos huma-
nos, meios e materiais, tendo em conta este momento crí-
tico, afastar maus hábitos, perdas descontroladas, compro-
missos no interesse de cada caso, por análise em pré-diag-
nóstico, aplicar preventivos e conformidades, alinhando os 
resultados,  a  subirem ao alvo. 
 Recuperar não é difícil, se estivermos capazes de 
reduzir as perdas, inovando actividades ajustadas aos me-
ios, e recurso a disciplinas actualizadas que sustentem a di-
ferença. 
 Queiram por favor entender estas sensibilidades, no 
modo construtivo facilitando, pois embora limitados a acti-
vidades em presença,  ora disponíveis via remoto online ao 
vivo e em directo, a mudança assim nos impõe, mas justa-
mente muito podemos realizar a melhorarmos, evitarmos 
incidentes e prejuízos, excessivamente agravados por todo 
o lado.  
 Grato pelo vosso tempo, reconheço que o texto te-
ve de ser um pouco longo, esclarecendo o essencial, pe-
la mudança.■ 

suficientes e capazes de estarem aptos a estas práticas, mas 
deviam!) 
 Claro que dependemos do elemento essencial para 
a mobilidade motriz - os Pneus e o conjunto, rodas! 
 Os pneus inevitavelmente desgastam-se, mas a 
condução antecipada, protege a vida útil do piso, garantin-
do que o pneu se desgaste uniformemente, resultando me-
lhores consumos e maior segurança em todas as solicita-
ções, travagem, trajetória, aderência, segurança e conforto 
em simultâneo. 
   Um bom hábito importante deve ser, o adoptarmos 
e assegurarmos o equilíbrio das rodas regularmente, ou se-
ja, balancear a roda numa assistência técnica confiável e a-
justar a pressão do ar a todos os pneus (por exemplo, confe-
rir sempre que ateste o depósito de combustível, devendo 
fazê-lo nas manhãs e semanalmente). 
 Pneus com excesso de pressão desgastam-se mais 
rapidamente no centro. Os pneus com pressão inferior ao 
recomendado, desgastam-se mais rapidamente do lado de 
fora, desafiam o risco de explosão, aumentando o consumo 
de combustível e outras peças móveis. 
  Os veículos com mais de 3.500 kg com rodas du-
plas precisam que a pressão dos pneus seja consistente. Se 
o duplo interno estiver com pouca pressão, um pneu estará 
transportando a maior parte da carga. 
  A regra é garantir que a pressão dos pneus seja ve-
rificada regularmente, com o recurso a um manômetro afe-
rido por qualidade.  
 Quem o faz, antes de entregar o veículo ao cliente e 
considerá-lo OK, e mediante um checklist controlado e re-
gistado? 
 A substituição da bateria e deficiências electróni-
cas, pode tornar-se um problema para as organizações ou 
frotas que retomam de longos períodos de bloqueio. 
 Cuidado com algumas operações de socorro, como 
solução face a carga da bateria ou arranque por encosto de 
cabos, geralmente feitas apressadamente e mal aplicadas, 
traduzem-se em perdas irreparáveis e imprevistos custos a-
dicionais, são incidentes, podendo constituir sinistros gra-
ves por danos físicos, materiais e sérias despesas imprevis-
tas. Muito comum, estas erradas práticas, mesmo executa-
das por profissionais, infelizmente, lamentamos! 
   Também representam hoje sérias dificuldades e 
custos adicionais para as empresas que reduziram parcial e 
substancialmente as actividades, imobilizando parte da fro- 
ta, sem planos  preparados  nem  adequados  ao  período  de 
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