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EDITORIAL 
 
 

Direitos Humanos um desafio em Moçambique 

 Beira (O Autarca) – Celebra-se nesta segunda-fei-
ra (10Dez18) o Dia Internacional dos Direitos Humanos, 
uma data instituída pelas Organização das Nações Unidas 
(ONU) para homenagear o empenho e dedicação de todos 
os cidadãos defensores dos direitos humanos e colocar um 
ponto final a todos os tipos de discriminação, promovendo 
a igualdade entre todos os cidadãos. 
 A questão dos Direitos Humanos considera-se ain-
da um grade desafio para a sociedade moçambicana, exi-
gindo um comprometimento mais sério principalmente da 
parte do Estado e as suas instituições. 
 A questão dos Direitos Humanos é uma matéria cu-
jo trato e observação já vem sendo uma preocupação global 
desde 10 de dezembro de 1948, época em que as Nações 
Unidas proclamaram a Declaração Universal dos Direitos 
do Homem. 
 
 

 Moçambique tem ainda problemas sérios no con-
cernente ao respeito dos Direitos Humanos, cuja sociedade 
é caracterizada por profundas desiguldades entre os seus ci-
dadãos, sobretudo no aspecto económico uma cnsequência 
directa do fosso existente entre ricos e pobres.  
 Há também o grave problema com as mulheres e 
raparigas que continuam sendo um elo mais fraco na esfera 
económica.  
 Recomenda-se acções mais concertadas no domí-
nio da promoção do planeamento familiar e uso de contra-
ceptivos. São necessárias acções mais sérias no combate 
aos casamentos precoces e os casos de gravidezes não in-
tencionais, que tem prejudicado os sonhos da mulher e da 
rapariga, comprometendo o seu futuro. A prevalência acen- 
tuada dos casamentos precoces e dos casos de gravidezes 
não intencionais tem concorrido sobremaneira para a  inter- 

rupção da formação, perdendo-se o  su-  
 

Frase: 

 

Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou 
ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender, e se podem 
aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar – Nelson Mandela 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 06/12/2018 

Compra Venda Moeda País 

69.05 70.33 EUR UE 

60.96 62.02 USD EUA 

4.37 4.45 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 
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Continuado da Pág. 01 
cesso na vida e aumentando a vulnerabilidade, a pobreza e 
as desigualdades. 
 A redução das desigualdades na saúde reprodutiva 
pode contribuir para a prosperidade de todas as pessoas e 
das nações.  
 É uma necessidade primária do país empoderar a 
mulher e a rapariga para que não continuem a ser o rosto da 
pobreza e das desigualdades. 
 É importante assegurar os direitos das pessoas com 
necessidades especiais, promovendo ambiente para que elas  
 

possam acessar as oportunidades existentes no mercado. 
 As instituições que administram a Justiça em Mo-
çambique tem também um papel importante para a salva-
guarda das questões dos Direitos Humanos. 
 É importante e de carácter urgente a humaninzação 
dos órgãos de defesa da soberania, no caso mais concreto 
referimo-nos as Forças de Defesa e Segurança que são de-
safiadas a agir em defesa dos cidadãos e nunca violenta-los. 
 A corrupção é também um mal que afecta o funcio-
namento normal das instituições, acabando por não prestar 
o devido serviço ao cidadãos.■ (Redacção) 
 

 

Nossos serviços:  
- Consultoria Ambiental  

- Planeamento Físico 
- Auditoria Ambiental 

- Consultoria em Minas 
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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 

Prudência aos Dirigentes de Volantes e Sem stress 
nesta época Festiva 18 - 19 
 

 

 A minha mensagem de Apreço: 
 Já bastou todo o ano um stress, gastos desnecessá-
rios, risco castigador, custos sofredores! 
 Aproxima-se em velocidade excessiva a época de 
festas do Natal e Fim de Ano representando sempre mais s-
tress dores de cabeça e muito risco de acidentes para quem 
se faz à estrada, por isso, nada como agir com prudência, 
ou seja, escolher os actos que levam o Homem a prever e a 
aplicar-se adequadamente, evitando erros, distracção, risco 
e perigos,  principalmente enquanto no domínio de uma 
máquina, para depois festejar e aliviar,... 
 Se este ano está a planear deslocar-se em mobilida-
de rodoviária para celebrar as festas em família, aceite su-
gestões úteis e simples que ajudam a tornar a viagem de 
carro mais tranquila, mais económica  e a chegar ao destino 
com maior segurança.  
 Dicas de condução 
 Distância de segurança 
 Mantenha sempre uma prudente distância para os 
veículos à sua frente, aplicando-se na regra dos 3 segundos 
e aumente-a para o dobro do afastamento, quando em con-
dições climatéricas adversas. Quando ultrapassar outro vei-
culo, essa distância vai dar-lhe toda a visibilidade necessá-
ria e permitir ganhar velocidade de forma gradual, sem ace-
lerações bruscas desnecessárias. 
 Circule pela esquerda  
 Mantenha-se sempre na via mais à esquerda, ex-
cepto para ultrapassar. Essa é a regra. Cumpra-a e verá que 
já não será surpreendido por uma ultrapassagem pela es-
querda (manobra igualmente proibida!). 
 Desligue-se do telemóvel 
 Mantenha o telemóvel longe da vista ao conduzir.  
 Se precisar de o utilizar, peça a um dos passageiros 
que o faça por si, ou pare adequadamente sinalizando e sem 
 

algum prejuízo ao transito, deixando respeito ao espaço que 
devem os condutores disciplinados, compartilhar com os 
peões. 
 Ligue os Faróis para ver e ser Sempre bem visto 
 Verifique os faróis, um dos componentes essenciais 
durante a viagem seja diurna ou de noite. Frequentemente 
passeiam mal regulados, são um dos factores mais perigo-
sos para quem se cruza com outro veículo, contribuindo pa-
ra “cegar”, encandear e desorientar o trânsito, especialmen-
te à chuva e de noite. Lembre-se ainda dos farolins na reta-
guarda, ainda mais negligenciadas. 
 Dicas de viagem 
 Manutenção em dia 
 Verifique se o veículo reúne as necessárias condi-
ções. Se vai fazer uma viagem longa, é fundamental efec-
tuar a devida revisão, não se esquecendo de verificar e ajus-
tar conforme, a pressão e o estado dos pneus, pois são estes 
os Pneus, que efectivamente guiam o carro que o dirigen-
te,... Conduz!  
 Os centros de Inspecção  efectuam um conjunto de 
verificações que lhe pode ser muito útil, onde se podem de-
tectar certas deficiências e impactos que também aconte-
cem, quando o veiculo visita algumas oficinas. 
 Planeie a viagem 
 Faça-o com antecedência e prepare-se para estradas 
congestionadas, incluindo alternativas de percurso, confor-
me o momento, as condições climatéricas e os locais que 
vai percorrer. Se possível, parta cedo ou saia mais tarde, de 
modo a evitar os picos de trânsito.  
 Abasteça o carro antes de partir 
 Ninguém gosta de perder tempo em estações de ga-
solina, muitas vezes, nesta época acontecem filas de carros 
e outras para pagamento.  
 Conferiu o estado do Extintor de  combate  a  even- 
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Redobre os cuidados em autoestradas ou estradas com lon-
gas rectas, onde a monotonia pode causar sonolência e dis-
tracções. 
 Dedique uns breves minutos para aliviar o corpo, 
descansar, andar uns metros e distrair a vista e a mente, 
sendo muito importante renovar energias atentas aos Km 
que ainda estejam por percorrer e chegar tranquilo. 
 Assistência à mão 
 Tenha os contactos eventualmente necessários pre-
parados e sempre consigo caso ocorra um acidente ou ava-
ria na estrada. 
 Com estes pequenos detalhes, vai poder deixar o s-
tress e as preocupações de uma viagem rodoviária em plena 
época de festas para trás. 
 Sobretudo, vai dar o BOM EXEMPLO de partir, 
conduzir e chegar ao seu destino em segurança e por pou-
pança, óptimo de e para aprendizagem aos mais novos ou 
também para os espertos teimosos de que tudo sabem, mas 
nada fazem de preventivo,.. arriscando a vida deles e a de 
outros inocentes no mesmo caminho,.. 
 Boas Festas e próspero Novo Ano de 2019! 
 

Continuado da Pág. 03 
tual fogo? Este dispositivo encontra-se perto do condutor e 
fixo?  
 Não se esqueça também de ir controlando o nível 
de combustível em viagem. Recordando que Deve reabaste-
cer de novo, logo que o indicador chegue ao nível em cerca 
de metade da capacidade do tanque, isso permite-lhe poupar 
algum razoável combustível. 
 Verifique a meteorologia 
 Dependendo do destino, pode fazer muita diferença 
não esquecer um chapéu de chuva, roupa e calçado adequa-
do, ao conforto e segurança na viagem. 
 Prepare refeições leves e inclua água suficiente para 
a viagem 
 As crianças serão as primeiras a queixar-se, por is-
so planeie com a antecedência necessária e prepare-se para 
as paragens resultantes da ingestão de líquidos. 
 Lembre-se dos eventuais enjoos 
 Inclua no interior do carro ajudas essenciais, como 
sacos de plástico, toalhetes e papel higiénico. Se prevê que 
um passageiro possa ter mais tendência para enjoar, adapte 
a condução suave, evitando acelerações e travagens brus-
cas, mantenha o interior do veículo limpo, fresco e arejado 
e faça paragens frequentes. 
 Esconda os valores 
 Nas pausas para refeições ou para compras rápi-
das, conserve longe da vista exterior todos os objectos de 
valor que se encontrem no interior do carro, guardando-os 
na bagageira ou nos locais de arrumo com fecho. À chegada 
ao destino descarregue o carro completamente e, mais uma 
vez, não deixe objectos de valor à vista. 
 Olho nas crianças 
 Se viaja com crianças, mantenha-as sempre sob vi-
gilância e acompanhe-as nas pausas para a casa de banho. 
Se o percurso atravessar algum ponto turístico novo ou in-
teressante, aproveite para o incluir na viagem. Proceda a pa- 
ragens frequentes de alivio. Inclua 1 cobertor e 1 almofada 
para cada criança, caso adormeçam. Mantenha-as entretidas 
e bem-dispostas, com música controlada ou vídeos e filmes  
 Chaves a mais 
 Pode parecer supérfluo, mas prever soluções de re-
serva nunca é demais. Neste caso, as do carro são as mais 
preocupantes. Mas as chaves de casa ou das malas, também 
são essenciais.  
 Faça pausas frequentes 
 As pausas são especialmente benéficas em longas 
viagens. Se possível troque de condutor a cada duas horas e  
 

HCB promove curso de 
Segurança de Barragens 

 Songo (O Autar-
ca) – Teve início na 
manhã desta segunda-feira 
(10Dez18), no Centro Cul-
tural da Hidroeléctrica de 
Cahora Bassa (HCB), na 
Vila do Songo, um Curso 
de Segurança de Barra-
gens, cujo objectivo é, em 
primeiro lugar, a difusão 
do conhecimento sobre se-
gurança de barragens, com 
base no Decreto nº 33/ 
2017 de 19 de Julho e, em 
segundo, a troca de expe-
riência entre os participan-
tes do curso. O curso é 
promovido pela Hidroeléc- 
trica   de    Cahora    Bassa 

(HCB) e tem duração de 
quatro dias. Participam do 
curso cerca de 60 partici-
pantes, entre especialistas 
e técnicos ligados a projec-
tos, construções, gestão, 
manutenção, observação e 
acompanhamento de barra-
gens, provenientes da 
HCB, da Comissão Mo-
çambicana de Barragens, 
da Direcção Nacional de 
Gestão de Recursos Hídri-
cos, ARA-Sul, da ARA-
Centro, da ARA-Norte, da 
ARA-Zambeze, da EDM)e 
do Laboratório Nacional 
de Engenharia Civil 
(LNEC) de Portugal.■ (R) 
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ADE assegura 800 mil dólares para sua carteira de 
projectos 

 
 

Policarpo Tamele, Director Executivo da ADE 
  

 Com efeito, a Agro Incubadora 
de  Changalane  inicia  definitivamente  
 
 

 Maputo (O Autarca) – a A-
gência para o Desenvolvimento e Em-
preendedorismo (ADE), braço econó-
mico da aro moçambique, está a mobi-
lizar cerca de três milhões de dólares a-
mericanos para o financiamento do seu 
portfólio de projecto aprazado para 
2019 a 2021. 
 Nesta senda, a ADE já conse-
guiu angariar cerca de oitocentos mil 
dólares para a viabilização de parte das 
suas iniciativas. 
 Segundo uma fonte da ADE, 
com o apoio do Projecto de Recupera-
ção a Seca e Resiliência Agrícola 
(DRARP), coordenado pelo INGC, 
Instituto Nacional de Gestão de Cala-
midades, com financiamento do Banco 
Africano do Desenvolvimento, BAD, 
arranca em Janeiro próximo, a reabili-
tação de algumas infra-estruturas do 
Centro de Incubação Juvenil, fustigada 
severamente por  um vendaval, que a-
balou em 2016, a  província de Mapu-
to, no geral, e o distrito de Namaacha, 
em particular, que é anfitrião do pro-
jecto. Esta actividade está orçada em 
USD 180.000 e vai ser intervencionada 
através de lançamento de  um concurso 
público.  
 Por outro lado, e  no que tange 
ao plano de negócios,  da Agro Incuba-
dora de Changalane, a ADE já tem as-
segurados junto dos seus parceiros,  
cerca de USD 600.000 para o arranque, 
em definitivo, do processo de incuba-
ção de cérebros, produção agrícola e  
pecuária, que são as acções que corpo-
rizam o  projecto.  
 Para a concepção do plano de 
negócio, a ADE contou com a contri-
buição inestimável do IPEME e da 
Agritec Solutions Mz, Lda, no quadro 
da retoma da iniciativa.  
 

com as suas actividades nos finais do  
1º  semestre de 2019 próximo, entre os   
meses de Junho e Julho, com a morada 
dos jovens incubadores. 
 Num outro contexto, a ADE, 
dentro do previsto, assessorou tecnica-
mente, a Agência de Desenvolvimento 
do Distrito de Angónia, em Tete, 
ADDA, que abraçou um projecto de 
produção de frango de corte, já nas 
mãos do Banco Nacional de Investi-
mento, BNI para um eventual financia-
mento no quadro das iniciativas visan-
do o apoio de projectos de empreende-
dorismo juvenil. 
 

 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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são, diríamos que a natureza está imbuída de 
exemplos de domínio, de submissão e de 
reacção. As causas têm os seus efeitos, por 
sua vez, accionados por acções e consequen-
tes respostas a essas reacções, boas, neutras 
ou más. Enquadrar o outro em fórmulas ou 
em clichés estereotipados tem sido recorrente 
em vários sectores de domínio público e pri-
vado ao longo da história da espécie humana. 
São formas de manter o poder estabelecido. 
A condição última de vida de todas as espé-
cies na natureza é a sobrevivência. O ser hu-
mano não é excepção. Na ética moralizadora 
dos costumes estará a grande diferença entre 
o animal, e o “animal-humano.” Todavia, 
muitas vezes não se impondo. Na base de to-
dos os pressupostos de poder e hegemonias 
estarão os factores de detenção dos conheci-
mentos e progressos nos campos da Biologia 
(1), Filosofia (2), da Matemática (3), e na 
Psicologia (4). Retomando o fio à meada e 
recapitulando, temos a BIOLOGIA (1) como 
primeiro tópico por ser o estudo da vida na 
sua manutenção existencial em termos de ali-
mentação, saúde, higiene e profilaxia, e se-
xualidade. O fenómeno da vida e da morte 
como parte de um todo é equacionado na 
memória humana da infância à  adolescência, 

 (…) Em síntese o acto de pensar é ma-
temático. A Matemática (3) surgirá assim co-
mo necessidade de trocas comerciais. O cubo 
e outras formas geométricas dependem dos 
cálculos. A economia e as finanças depen-em 
das projecções numéricas e das fórmulas e-
conomicistas. As fórmulas laboratoriais de-
pendem da matematização das reflexões filo-
sóficas de campo. No entanto funcionam em 
interface com outros sistemas cognitivos. É 
aí onde a mais recente disciplina do campo 
dos estudos emerge, dando uma dimensão 
nova ao conteúdo existencial: referimo-nos à 
PSICOLOGIA (4). Pois, a importância dos 
fenómenos sociais terá aqui o seu mais re-
côndito esconderijo a ser revelado. A questão 
será com que fim. Para melhor qualidade do 
ser animal em causa, ou interferindo com a 
possibilidade de evolução pessoal? Compre-
ender, no grande laboratório da vida, as atitu-
des e as reacções derivadas, torna-se cada 
vez mais relevante por implicar a possibili-
dade de manipulação  do  outro.  Em  conclu- 
 

Biologia, Filosofia, 
Matemática, e 
Psicologia =  

 

4 Pilares do Conhecimento  
 

O seu Diário Electrónico Editado na Beira 



 

2022 
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essência mística de cada cultura. 
 Nesse contexto a Geometria terá um 
papel importante na disposição do desenho 
artístico, e da proporção espacial do volume 
da matéria e sua transformação em habita-
ção, monumentos, e outras construções ar-
quitectónicas e de engenharia.  
 Em quarto lugar a PSICOLOGIA (4), 
também já referida na página anterior, é uma 
disciplina científica recente de há pouco me-
nos de um século. No entanto, cada vez mais 
solicitada a intervenção da Psicologia clínica 
numa ‘sociedade globalizada e traumatizan-
te.’ Transtornos causados pela velocidade do 
fast-living (vivência rápida), stress social de 
consumo voraz do fast-food (comida rápida), 
do fast-love (relacionamentos rápidos), do 
fast-reading, (leitura superficial) culminando 
com o fastnonsense (raciocínio precipitado) e 
apoiado pela era cibernética do fake news 
(boatos via plataformas electrónicas), tornam 
a Psicologia uma muleta social fundamental.  
 Grosso modo, as disciplinas da Biolo-
gia, Filosofia, Matemática, e Psicologia, sin-
tetizam o conhecimento humano.■ 
MPHUMO KRAVEIRINYA©PhD 

Continuado da Pág.06 
 

da idade adulta à idade mais avançada, de 
maior ou menor lucidez.  
 A FILOSOFIA (2) surgirá em segunda 
etapa do estudo do conhecimento humano 
numa base de reflexão epistemológica de 
transmissão do saber e metodologias de a-
prendizagem. A busca de uma identidade ét-
nico-cultural dependerá da educação familiar 
e do grau de consciência política, do nível do 
ensino público, da criatividade nas artes e le-
tras, do gosto pela escrita poética ou não – a 
literatura diversa, a história, estariam aqui 
compartimentadas.  
 A busca sacralizada do Eu e dos seus 
rituais ancestrais estariam aqui plasmados no 
quotidiano com evidência menor ou maior. O 
medo do desconhecido surge como impulsio-
nador de crenças, misticismos, potenciando 
superstições. Os mais crédulos são seduzi-
dos. Outros marginalizados. 
 Na terceira fase da evolução humana, 
como referido surgirá a MATEMÁTICA (3) 
como necessidade de troca comercial de 
subsistência e sobrevivência alimentar. Por 
acréscimo, formatadora da dinâmica da ma-
téria cúbica, na sua transformação e grande-
za, implicando cálculos aritméticos, geográ-
ficos, astronómicos e mesmo astrológicos  na  
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