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Lições a propósito do acidente forte, colisão entre
duas embarcações no canal do porto da Beira
Meu caro e estimado Falume, Parabéns pela reportagem e sobretudo chamar
a atenção dos interessados, o que na verdade falhou e tem assim falhado – Carlos
Sousa, Especialista na área da segurança rodoviária e colunista d’ O Autarca
Beira (O Autarca) – A propósito da sequência de artigos que O Autarca está a publicar desde 1 de junho
de 2021 abordando o acidente marítimo
ocorrido na manhã de 18 de maio último, no canal do porto da Beira, que envolveu dois navios mercantes, nomea-

damente o graneleiro VISHVA BANDHAN e o o porta-contentores SEABOXER III, de bandeiras indiana e de
Malta respectivamente, na circunstância as duas embarcações estavam sob
comando de pilotos de barra e porto do
serviço marítimo do CFM-Beira, já de-

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

vidamente identificados – tendo já sido
publicado consecutivamente uma série
de 8 artigos (sem incluir o presente)
comportando 80 paragrafos, com 4.736
palavras e 29.335 caracteres, o Jornal
recebeu uma correspondência do Especialista na área da segurança rodoviária
Carlos Sousa que escreveu de Johanesburgo felicitando o autor Falume ChaCÂMBIOS/ EXCHANGE – 09/06/2021
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e sobretudo
pela nutenção,
seja navegação
marítima,
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ção, formação,
certificados ou diplochamada de atenção dos interessa- doviária, ferroviária, aérea, etc... não mas!
dos…
basta formar, capacitar, instalar adeJustamente por isso, recomenPor considerer o teor da cor- quados sistemas de monitoramento e do vivamente que a constatação local
respondência importante particular- controlo,... e deixar andar,...
face aos procedimentos, deve ser demente para os interessados, decidimos
É absolutamente essencial, um senvolvida por um Especialista exterpartilhar o conteúdo junto dos leitores Especialista ou Perito, Constatar Re- no, isento de interferências internas, sed’ O Autarca e o público em geral, gularmente via método Watchdog, quência de hábitos negligentes e destranscrevendo o escrito na íntegra.
fazendo-o aleatoriamente em recurso vios.
“Meu caro e estimado Falu- de surpresa via Online, simulando posPor muita eletrônica compatíme,
síveis ocorrências críticas, verificar e vel, seja vigilância, monitoria e ou aParabéns pela reportagem e conferir, Se os procedimentos estão a lertas, o factor humano não é interpresobretudo chamar a atenção dos inte- ser seguidos em conformidade e repor- tado pelos sistemas e os consumos,
ressados, o que na verdade falhou e tar atempadamente, as recomendadas perdas, desvios, deficiências, risco e
tem assim falhado, felizmente com al- soluções correctivas, sempre que ne- perigo, estarão presentes em dado insguma "sorte" não tem havido tantos cessário!
tante!
graves acidentes,…
A monitoria electrónica deve
Grato e saudações, Carlos Sousa”.
Interessante por vezes parti- ser apenas encarada como uma ferraO Autarca e o autor Falume
lharmos ocorrências e avaliações sobre menta auxiliar, pois não deve dispen- Chabane agradecem a contribuição do
acidentes, e que nos sirvam de exem- sar nunca a constatação de conformi- especialista Carlos Sousa que é, igualplo, no sentido de evitarmos futuros dades que deve estar activa, sob con- mente, colunista do Jornal assinando
semelhantes erros e possíveis graves trolo, exactamente porque,… erros, duas vezes por semana (segundas e
perdas, no nosso campo profissional.
distrações e factores humanos estão sextas-feiras) a rubrica “@ De InteresTal e qual em todos os siste- vivos em todos os lugares e activida- se Comunitário e da Mobilidade Rodomas para monitoria de operações e ma- des, independentemente do cargo, fun- viária,...”.■ (Falume Chabane)

@ 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

Fadiga Visual - é nosso Parceiro Profissional Perigoso por, sempre Presente!
Já é crítico também a pé,...
Nas rodovias, escritórios, escadas, nas áreas de Comércio, Industrias, mesmo naqueles momentos de lazer, presente afinal, em tudo quanto é lugar de vida,...
Duas atividades geridas a 100% pelo mesmo cérebro, em sintonia, pressuposto tudo controlado, é mito!
Estes incidentes, não se agravam apenas quando se
combinam desempenhos diferentes a conduzirmos viaturas,

mas também envolvendo a maioria das actividades, sendo
mais agravado, quando em mobilidade.
Impactos na zona Euro, indicam-nos que nos últimos dez anos, o número de peões atropelados aumentou
28% e isso não se deve somente aos desvios por indisciplina
dos condutores.
As distrações envolvem muitos acidentes, multiplicam sérios custos evitáveis, envolve o mau uso de equipa-

Nossos serviços:
- Consultoria Ambiental
- Planeamento Físico
- Auditoria Ambiental
- Consultoria em Minas
- Consultoria em água e saneamento

Our services:
- Environmental consulting
- Physical planning
- Environmental audit
- Minning consulting
- Water and sanity consulting
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UM PROBLEMA
mentos em simultâneo,
causa
em excesso,
desgasAlguns países, inclusive, tiveram que rever o seu
te de componentes, despesas, serviços, que a Distracção vem
prejudicando...
código da estrada para atender a esta nova circunstância,
Em Espanha, por exemplo, o resultado de um estudo pelo intenso convívio urbano.
No caso da Suécia, por exemplo, foi introduzido um
realizado em 2019, revela-nos que mais de meio milhão de
cidadãos, admitem ter sofrido um incidente, directamente re- sinal de aviso de perigo, triangular com bordas vermelhas,
lacionado com o seu smartphone, fosse ao volante e também na imagem seguinte, em que um casal aparece a caminhar
ao caminhar na rua, como revela o ultimo Relatório de Dis- enquanto consulta os seus telemóveis sem prestar atenção ao
que está a acontecer à sua volta.
trações realizado pela RACE.
FACTO - PEÕES CIRCULAM "ISOLADOS" DO SEU
AMBIENTE
Oito em cada dez pedestres utilizam os seus telemóveis enquanto andam na rua.
Os usos mais comuns são “ouvir música” (44% confessam que é um hábito) ou fazer e receber chamadas (28
%).
Estas práticas provocam o fenómeno chamado «peões zombies»: peões completamente isolados do ambiente
em que circulam, especialmente quando usam auscultadores,
e portanto, não têm a capacidade de responder aos estímulos,
sinais ou códigos que regulam normalmente o seu papel na
circulação.
EVIDENTE QUE HÁ NECESSIDADE DE MAIOR
DISCIPLINA, PARA OS PEÕES
Embora a maioria dos incidentes relacionados com
estas circunstâncias ocorram nas cidades, o maior número de
mortes por esta mesma razão ocorre nos caminhos suburbanos, bairros e todas as localidades de intensa convivência.
É importante consciencializarmos que o aumento
destas condições perigosas já forçou muitos governos municipais a introduzir deveres, regras e penalizações específicas
para os peões, por exemplo:
…por atravessar a rua em áreas não habilitadas fora
das passagens de peões.
...por passar um semáforo vermelho.
...por invadir uma via para bicicletas ou mesmo por
caminhar muito devagar, a olhar mergulhado em risco conectado ao telemóvel, ou desligado do meio, pelo excesso
dedicado ao auscultadores.

Este sinal, presente desde 2016, começou a tornar-se
popular nas ruas de Estocolmo, serve de aviso aos condutores e disciplina de advertência ao perigo, para maior atenção
aos pedestres.
A Suécia não é o único país que adoptou esta sinalização, vários outros seguiram o bom exemplo preventivo.
Na cidade japonesa de Yamato, a cerca de trinta quilómetros de Tóquio, decidiram proibir directamente os seus
cidadãos de utilizarem o telemóvel enquanto caminham nas
ruas.
Em Isan (Coreia do Sul), uma das capitais tecnológicas do mundo, instalaram luzes intermitentes e raios laser
nas passagens pedonais para chamar a atenção aos peões que
estão mergulhados nos seus telemóveis.
Em Chonqging (China) até abriram "faixas dedicadas telefónicas" para peões que se distraem com os seus telemóveis.
Já em Honolulu, na capital do Hawai, tiveram que
promulgar a chamada “Lei de Andar Distraído” e um peão,
não cumprindo com a disciplina, fica submetido a uma coima, se atravessar a rua e simultaneamente estiver utilizando

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/
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o smartphone.
O PERIGO DA FADIGA VISUAL DIGITAL
O abuso das tecnologias das comunicações durante a pandemia também teve repercussões no aparecimento
de alterações funcionais no sistema visual dos cidadãos,
especialmente relacionados com fadiga visual digital e maior desfocagem na visão distante.
Dois aspetos a ter em conta na circulação de peões,
juntamente com o risco representado pelas máscaras e o
embaciamento que produzem nas lentes dos peões que usam
óculos, causando risco idêntico e mais grave para os condutores.
Os especialistas recordam que a visão e a segurança rodoviária estão diretamente relacionadas. Quer devido a
distrações ou causas funcionais, os riscos para os peões e
condutores, na verdade dispararam na última década e na relação com o smartphone.

Todos conhecemos erradas práticas comuns na condução, que se manifestam presentes desafiando risco por
longos anos, porque foi desse modo que aprendemos, durante anos em família, com o titio, o vizinho, o chapa, o motorista, que nos levou a escola,... anos em gravação!
Pondere sobre o adequado uso da máscara, evite
excessos conectados ao telemóvel, seja no ambiente público, desempenhos de actividades em trabalho, mobilidade
e descanso, exercício físico, descontrair ou alívio emocional...
Visão, Audição e Segurança precisam de conviver
bem sintonizadas e juntas, sempre que possível...evitando inimigos profissionais como a Fadiga e a Distracção!
A mensagem que desejamos transmitir é: Não circule distraído!
Lembre-se que as crianças copiam-nos em todos os
actos, facilmente gravam tudo, aplicam e multiplicam incondicionalmente durante anos...■

160 milhões de crianças vítimas de trabalho infantil –
Números aumentam pela primeira vez em duas décadas
Organização Internacional do Trabalho e UNICEF alertam: mais nove milhões de crianças
estão em risco de cair nas malhas do trabalho infantil devido à pandemia COVID-19
Nova Iorque/ Genebra – O
número de crianças envolvidas em trabalho infantil subiu para 160 milhões
em todo o mundo, com um aumento de
8,4 milhões nos últimos quatro anos.
Cerca de nove milhões a mais de crianças estão em risco devido aos efeitos
da covid-19, segundo os resultados de
um novo relatório conjunto da OIT e
do UNICEF.
O relatório “Trabalho Infantil:
estimativas globais de 2020, tendências e o caminho a seguir”, divulgado
por ocasião do Dia Mundial contra o
Trabalho Infantil, 12 de Junho, salienta
que a evolução da erradicação do trabalho infantil inverteu o seu sentido
pela primeira vez em 20 anos, quebrando a tendência de queda registada
entre 2000 e 2016, em que assistiu-se a
um decréscimo de trabalhadores infan-

tis na ordem dos 94 milhões.
O relatório destaca ainda um
aumento substancial no número de
crianças entre os 5 e os 11 anos que
trabalham e que, actualmente, representam mais de metade de todos os casos de trabalho infantil no mundo. O
número de crianças, com idades entre 5
e 17 anos, envolvidas em trabalhos perigosos (actividades laborais que podem prejudicar a sua saúde, segurança
física ou desenvolvimento cognitivo)

aumentou 6,5 milhões desde 2016, atingindo os 79 milhões de crianças.
“Estas novas estimativas são
um alerta. Não podemos ficar parados
enquanto colocamos em risco toda uma
nova geração de crianças” – disse Guy
Ryder, Director-geral da Organização
Internacional do Trabalho, que destaca
ainda que “a protecção social inclusiva
permite que as famílias mantenham os
seus filhos na escola, mesmo em situação económica adversa”.■ (R)

O seu Diário Electrónico Editado na Beira

O Autarca – Jornal Independente, Quinta-feira – 10/06/21, Edição nº 4160 – Página 05/06
FONTE: INE – INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA – 10 DE FEVEREIRO DE 2017

O Autarca – Jornal Independente, Quinta-feira – 10/06/21, Edição nº 4160 – Página 06/06

Correspondênci@ Electrónic@
Por: Moisés Mabunda
Oofffjjj
(memabunda@gmail.com)

Sobre o vidro do avião da LAM que caiu
O Mundo - isso mesmo - o Mundo foi tolhido de
surpresa com a notícia do vidro do avião da LAM que caiu
em pleno voo Pemba Maputo. Não só Moçambique, mas o
Mundo inteiro… é que não é comum o vidro frontal de um
avião cair; cair de cair mesmo - independentemente de o avião estar em pleno voo ou não! Coisa muitíssimo rara! É
um daqueles incidentes… incidente não, acidente sim… acidente que nos vai levar para o Guiness Book! Aquela é uma
parte tão fundamental que não cai, nem pode cair de qualquer maneira! Mas caiu no nosso solo pátrio!
Muito mau para o nosso país! Mais uma péssima notícia para o nosso Moçambique, a nossa Pérola do Índico! Se
havia algumas áreas em que a nossa reputação estava muito
boa, em cima mesmo, uma delas é a aviação civil. Houve o
recente acidente em Quelimane, mas não foi de grande tragicidade, extraordinariedade ou espectacularidade que tivesse
merecido registo no Guiness Book. O piloto acelerou demais
e não conseguiu travar a tempo e saiu da pista… não mais do
que isso! Tivemos também o acidente na Namíbia, mas depois ficou provado que o piloto tinha as suas motivações.
Não estávamos mal no ranking da a aviação mundial.
Agora: um vidro frontal, um vidro pára-brisas, ou
propiciador de visibilidade, uma peça de capital importância
na navegação, cair com o avião em pleno voo! Repito: isso
não é comum! Ainda fui ao Google à procura de acidentes
do gênero, ou próximos, mas não consegui resultados esclarecedores… praticamente não há registo de acidentes que
tais!
Sem ser especialista em aviação, há, no entanto,
questões que se põem e que são imensas. Imensas. Como soi
dizer-se, que não se querem calar. Não é preciso ser-se especialista para se fazer perguntas. Aliás, é através de perguntas
que se tira a ignorância!
Em que circunstâncias pode um vidro frontal de um
avião cair? Não é um vidro grande como o de uma viatura, é
de dimensões menores. O vidro das viaturas, de dimensões
maiores… quase nunca, sozinho, caiu! Mesmo, quando se
lhe arremessa uma pedra, ou objecto, parte-se, mas fica algu-

ma coisa. Agora, para aquele vidrinho cair, o que aconteceu? Não ouvimos falar de qualquer ave que tenha embatido
no vidro! Nada! Não ouvimos falar de uma pedra ou pedregulho ou ainda um objecto contundente que tenha sido arremessado para o vidro e tenha embatido e o feito cair. Nada.
Então, que o fez cair?... Ok, vamos esperar pelo relatório
dos peritos! Mas… mas… não estamos impedidos de lançar
hipóteses, ou de pôr mais e mais questões.
Um: qual é a idade do avião? É o tal avião propriedade da LAM? Se sim, quando o adquiriu, onde e em que
base? Se não é, de quem é o avião? Em que regime está com
a LAM?
Dois: que há a dizer sobre a manutenção da aeronave? Está em dia? Está conforme? Quando e onde e por quem
foi feita? Será que os pilotos, no chek up list antes de desencadear o voo, não se aperceberam do estado do vidro, ou das
suas armaduras? Se não, então checkaram o quê?
Três: assumindo, ao que parece, que a aeronave
possa ter sido alugada algures - se este pressuposto não
for correcto, retire-se. Quando e de onde foi alugado o avião? É esse fornecedor credível, concorrente com reputeção na praça de aviação civil internacional? Quando a
LAM aluga aviões, qual é o procedimento que adopta? O
avião chegou, carregou passageiros e foi-se sem a sua verificação? Faz a sua própria inspecção? No caso concreto,
fez? Não apurou nada? Nada de nada mesmo?
Postas estas questões, o leitor que acrescente mais
que achar pertinentes, vai então a minha hipótese! QUE
PODE SER UMA HIPÓTESE ERRADA! E Deus queira
que seja erra. AQUELE VIDRINHO CAIU DE PODRE!
As partes que o seguravam oxidaram e acabaram cedendo
à força da brisa, deixando o vidro soltar! Que o relatório
do inquérito traga a verdade.
Mas, com ou sem o relatório da comissão de inquérito, o nosso país sai MUITO MAL da ocorrência! É
uma espécie de ataque de 24 de Março a Palma! Nossa aviação jamais será olhada como era olhada!■
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