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Morosidade do sistema de selagem e rastreio
electrónico de carga em trânsito provoca "caos" no
Porto da Beira
Beira (O Autarca) – Operadores do Porto da Beira queixaram-se
no último fim-de-semana de excesso
de morosidade na tramitação do processo de selagem e rastreio eletrônico
de carga em trânsito, e pediram a intervenção urgente das entidades responsáveis para encontrar alternativa de
emergência para sanar o problema.
O recinto portuário da Beira

esteve congestionado. Há camiões carregados, na fila desde três dias. O am-
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biente se transformou num "caos", e
prejudicou seriamente a produtividade
do porto da Beira, com todas conseCÂMBIOS/ EXCHANGE – 17/12/2020
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quências a economia
da cadeia
de logística do Corredor da Beira e do país
em geral.
Consta que o provedor do serviço contratado pela Autoridade Tributária de Moçambique, nomeadamente
a MECTS não está preparado para a
dimensão da operação.
Alguns funcionários envolvidos na operação, na cidde da Beira,
queixaram-se ao nosso jornal da precariedade de condições de trabalho, falta de motivação e do reduzido efectivo
face a demanda da actividade.
O sistema de selagem e rastreio eletrônico recentemente aprovado
pelo Governo com vista a garantir melhor controlo de contrabando e fuga ao
Fernando Amado Leite Couto, Presidente da Associação
fisco em Moçambique tem levantado
dos Operadores Portuários de Moçambique (AOPMJ)
uma crescente preocupação dos portos
moçambicanos que servem o inter- ior segurança de carga. Não deve cons- Maputo, Joaquim Zucule, Administratituir um nó de estrangulamento para a dor Executivo dos Portos e Caminhos
land.
A partida já havia suspeita em operação ferroviária/ portuária e para de Ferro de Moçambique; e Jan de
relação ao sucesso da operação na sua os corredores de uma forma geral” – Vries, Administrador Delegado da Corlê-se da diriga à Presidente da Autori- nelder de Moçambique, Concesionária
fase de arranque.
Uma fonte da Associação dos dade Tributária de Moçambique, subs- da Gestão dos Terminais de ContentoOperadores Portuários de Moçambique crita por Fernando Amado Leite Couto, res e de Carga Geral do Porto da Beira
A Autoridade Tributária de
(AOPM) disse-nos que já havia sido Presidente da Associação dos Operadores
Portuários
de
Moçambique;
Osório
Moçambique
ignorou o apelo da
feito alerta sobre o risco deste consLucas,
Director
Executivo
da
SociedaAOPM
e
o
resultado
é o que está a vistrangimento, através de uma carta ende
de
Desenvolvimento
do
Porto
de
ta.■
(Falume
Chabane)
viada em Novembro do ano passado à
Presidente da Autoridade Tributária,
na qual sugeriu-se a constituição de
um “Task Force” integrando representantes dos portos, Alfândegas e o provedor de serviços para proceder a avaliação prática da implementação do
processo de selagem eletrônica tanto
em camiões como em comboios. E
defendeu-se que é imprescindível que
Beira (O Autarca) – A As- mais afectadas pelo constrangimento
o processo de selagem eletrônica de sociação dos Agentes Transitários de decorrente do início da implementação
carga em trânsito seja implementado Moçambique (ASOLNAMO) já reagiu do sistema de selagem e rastreio eletrôde forma gradual.
ao "caos" que está a caracterizar o am- nico de carga em trânsito, sendo que o
“Somos de opinião que o pro- biente no Porto da Beira. A ASOLNA- o Corredor da Beira é o que possui majecto deve representar uma mais-valia MO, com sede na cidade da Beira, re- ior tráfego de carga em trânsito do inpara a cadeia logística garantindo ma- presenta uma das partes importantes
terland da África Austral.

ASOLNAMO critica ineficência da
implementação da selagem e rastreio
electrónico de carga em trânsito
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O AgenteFONTE:
Transitário
a entidade a quem são confiadas, por um terceiro, mercadorias para se ocupar da
recepção, da manutenção, do armazenamento, da reexpedição, do contrato
de frete para expedição, seja na exportação, seja na importação (segundo o
caso) e, perante o qual terceiro, que é o
Cliente, o Transitário responde pela
boa conservação da mercadoria por todo o tempo em que tem a mercadoria à
sua guarda ou sob sua gestão.
Félix Machado, Vice-Presidente da Associação dos Agentes Transitários de Moçambique disse ao O Autarca que o constrangimento está a afectar
seriamente o desempenho e competitividade do Porto e Corredor da Beira
em geral, prejudicando sobremaneira a
produtividade dos respectivos operadoFélix Machado, Vice-Presidente da Associação dos Agentes Transitários de Moçambique
res.
“Ficou claro que primeiro te- lume diário de camiões que saem e en- do a própria conjuntura financeira e eríamos uma fase piloto para implemen- tram no Porto da Beira. "Temos vários conômica que caracteriza o funcionatação da iniciativa antes da sua efecti- camiões dentro do recinto portuário, al- mento do sector.
vidade. Mas, contrariamente, esse as- alguns há mais de 3 dias a espera de se"A revisão da Lista de Mercapecto não foi considerado e hoje temos los. Isso é contraproducente, e os pre- dorias isentas de prestação de garano Porto da Beira bloqueado, com todas juízos recaem exclusivamente aos ope- tias ao abrigo do decreto 116/2013,
consequências negativas para os opera- radores do porto".
versus diploma ministerial 18/2020.
dores portuários” – lamentou.
Por outro lado, Machado exi- Ainda mais as cargas isentas no DecreFélix Machado denunciou a giu a revisão urgente das taxas em vi- to 18/ 2020 são apenas as que circulam
categórica falta de capacidade do pro- gor, considerando extremamente eleva- na sua maioria através do Porto de
vedor do serviço para acomodar o vodas para a natureza da actividade, aliaMaputo, ignorando completamente as
especificidades dos outros portos".
O nosso entrevistado defendeu
ainda a necessidade de prorrogação da
data de entrada em vigor do Sistema
para Março 2021, uma vez que existem muitas cargas no alto mar/ barra
em que o novo custo adicional não estava previsto durante as negociações
pré-embarque.
Por último, o Vice-Presidente
da ASOLNAMO defende que a implementação da iniciativa deve ser de forma gradual (apenas para cargas de risco), enquanto se cria capacidade interCamiões transportando carga em trânsito no Corredor da Beira, sujeita ao processo de
na para garantir uma maior fluidez de
selagem e rastreio eletrônico recentemente aprovado pelo Governo com vista a garantir
todas as mercadorias em trânsito.■
melhor controlo de contrabando e fuga ao fisco em Moçambique, processo que tem levantado
uma crescente preocupação dos operadores portuários moçambicanos que servem o interland
(Falume Chabane)

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/
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@ De Interesse Comunitário e da Mobilidade Rodoviária,...
Por: Eng. Carlos Sousa
Formador Especialista & Certificado para a região SADC

2020 foi difícil mas,... Nada Explica o Desprezo
Profissional por tão Grave Insegurança Rodoviária!
Que confiança podemos ter nos vários Serviços que
envolvem o sustento da Mobilidade rodoviária?
Há muitos técnicos e responsáveis que continuam no
faz de conta de que tudo vai sob controlo,... talvez e somente a facturação!! ... merecem mais que piripiri, na língua!
Será credível que o elemento de filtragem do ar
ambiente do habitáculo ou cabina dos veículos, incluído no
sistema de ventilação do A/C (procedimento obrigatório por
motivos do covid-19) tenha sido substituído por outro novo elemento adequado e capaz e satisfazendo os prazos
preventivos, conforme a utilização da viatura, pessoas a
bordo, etc,..??
É ainda mais crítico pela elevada abrangência, e
falso considerarmos que a verificação e manutenção dos Pneus de um veículo rodoviário, depende de Quem nos atende nos postos de combustível e ou nos ditos serviços de reparação de Rodas!

Note Bem:
“Os pneus constituem o único elemento de contacto
do veículo com o solo permitindo que o mesmo possa curvar e travar eficazmente”

Constatamos que tem sido frequente agirmos associados a Mitos, levados por maus Hábitos e Vícios do passado, agravando a situação evitável, pois tais actos inseguros continuam marcando perdas, danos e sérios prejuízos no
presente!
Quando uma roda sofre um furo, pedimos a reparação, mas devemos de ter a confiança de que essa roda foi
"balanceada" no acto dessa reparação do furo, caso contrário, vai rodar provocando prejuízos, e gerando risco de
acidentes! E porque?
O desequilíbrio adquirido e provocado pelo tapa furo, (peso adicional em rotação) obriga o pneu a um encosto
irregular ao solo, aumenta a distância de travagem, perdas
nos consumos, desgaste prematuro do pneu e prejuízo para
várias outras peças móveis associadas ao movimento.
Desse modo, o veículo perde na aderência e sobretudo perigo resultante daquela travagem surpresa mas indispensável e por emergência, quando?... sempre que necessário!
Conte que um furo MAL reparado gera SEMPRE
um acto inseguro, com sérias consequências desafiando o
risco e provocando gastos desnecessários, constantes, a cada Km!
Óbvio que da qualidade do desempenho requerido
aos mecânicos, técnicos e chefias na relação com veículos, integra o dever de estarem equipados dos valores essenciais para o adequado diagnóstico e avaliação da condição
técnica de uma viatura, ou seja, fazerem prática dos procedimentos adequados e de conformidade com as valias preventivas e educativas, absorvidas pelas tecnologias da condução defensiva!
Afinal os desempenhos de muitos técnicos, incluindo o do Mecânico,... parece,... mas ainda não estão alinhados ao essencial!
O ciclo viciado assim segue caminho crítico, faturando e pagando por maus serviços, nas revisões, peque-
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nas ou grandes intervenções aos carros e seus componentes, em soma de custos, despesas e prejuízos.
Ponto crítico inclui sobretudo, os falsos procedimentos em prática por grande parte dos Formadores, que
ignoram o diagnóstico activo, a tal ferramenta essencial
que tem de estar
presente e em desenvolvimento, no decorOofffjjj
rer do processo de educação técnica e formação profissional, capaz de atender e facilitar resolver as necessidades,
perante realidades em vigor no nosso chão.
Os desempenhos qualificáveis como capazes devem

de ter apenas um selo,... o profissional!
Confiança, Não significa olharmos aos certificados
e acharmos que tudo vai dar certo,..
Despedirmo-nos de um calendário, permite-nos a
oportunidade de ponderarmos sobre o que de crítico, embora
simples, ocupando ínfimo tempo, deveríamos ter resolvido
em 300 dias, pressupostos dedicados ao trabalho, mas,...
continuamos distraidos, ainda não o fizemos!
Saudações - Greetings - 诚 挚 的 问 候 - ﻣﻊ أطﯿﺐ
■اﻟﺘﺤﯿﺎت

Artistas e fazedores de arte e cultura moçambicanos de luto
Maputo (O Autarca) – Morreu esta segunda-feira (11JAN2021) o produtor e empresário Adelson Mourinho, carinhosamente tratado por Bang, vítima de doença prolongada. Bang casou-se com a cantora Lizha James, com quem teve uma
filha. O produtor e empresário perdeu a vida aos 41 anos, na vizinha África do Sul, onde esteve hospitalizado desde Agosto
de 2020. A Ministra da Cultura e Turismo, Eldevina Materula, na sua reacção a dura realidade referiu que “perdemos um homem que muito fez para promoção e dinamização da música moçambicana”, e endereçou condolências à família enlutada.■
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