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EDITORIAL 
 

ISCTAC é uma universidade exemplo de referência 
e bastante concorrida 

 O ISCTAC oferece cursos de Licenciatura (1º ci-
clo) e Mestrados Integrado (2º ciclo) nas seguintes áreas: 

 Ciências Jurídicas e Criminais 
 Ciências Económicas 
 Ciências Políticas e Sociais 
 Ciências de Saúde 
 Ciências Agro-pecuárias 
 Ciências Tecnológicas 

 Cada uma das áreas de formação citadas acima é 
constituída por uma estrutura bietápica, contemplando um 
tronco comum onde durante 4 anos  (1º ciclo)  se  providên- 

 Beira (O Autarca) – “O Instituto Superior de 
Ciências e Tecnologia Alberto Chipande - ISCTAC é uma 
instituição genuinamente moçambicana de ensino superior 
de Direito Privado, dotada de autonomia financeira, peda-
gógica e administrativa, juridicamente reconhecida pelo 
Decreto 27/2009 e publicado no BR nº 32 série I de 12 de 
Agosto de 2009. Tem a sua sede na Cidade da Beira – So-
fala, Av. Correia de Brito nº 952, e Delagações nas cidades 
de Pemba e Maputo. 
 cia uma formação básica em várias 

ciências,   que   culminará  deste  modo  
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Frase: 
O optimista é um tolo. O pessimista, um chato. Bom 
mesmo é ser um realista esperançoso – Ariano 
Suassuna 
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guma inveja pode maldize-lo. Ainda assim, isso só pode re-
presentar uma gota no oceano, portanto continuará muito 
longe de alcançar o objectivo pretendido. Samora Machel, 
fundador da nação moçambicana e um dos melhores exem-
plos de estadista no contexto interno e internacional disse e 
bem: Quando o inimigo nos ataca é porque estamos no ca-
minho certo. Portanto, ao Magnífico Reitor do ISCTAC, o 
seu elenco directivo, corpo docente, estudantes, funcioná-
rios, pais e encarregados de educação, entidades/ empresas 
responsáveis pelos bolseiros, parceiros de cooperação, o 
que nos oferece transmitir é que continuem seguindo o ob-
jectivo que vos une, com mais motivação ainda. 
 Que o ISCTAC continue focado no seu objecto que 
é servir a nação através da contribuição que está prestando 
no domínio da transmissão do conhecimento, da promoção 
da investigação científica e também a sua actuação ímpar 
na componente responsabilidade social, colocando a sabe-
doria e os recursos que detém ao beneficio comunitário. 
 2. Elídio Cuco, fora dos ditames escolhidos para a-
nalisar a sua prática, também oferece espaço à crítica posi-
tiva. É, quanto a nós, um fenómeno em pessoa. Uma capa-
cidade rara que duvidamos se encontre em qualquer parte 
do mundo moderno. Um indivíduo com 12ª classe, ainda 
mais do novo currículo escolar moçambicano, puder leccio-
nar normalmente numa universidade, só lhe podemos tirar 
o chapéu. Sem prejuízo aos procedimentos que forem con-
siderados para tratar o caso, Elídio Cuco não deixa de ser 
um caso de estudo. A própria universidade na qual é docen-
te devia considerar um estatuto excepcional ao Elídio Cuco. 
Se a universidade já atribuiu titulos honoríficos à pessoas 
que se destacaram na sua área de actuação, e o Cuco que 
provou uma capacidade excepcional no ensino universitário 
merece muito mais. Encorajamos a solidariedade ao Cuco 
dos demais colegas docentes e dos estudantes. Que se pro-
mova uma oportunidade aos próprios estudantes para apre-
sentarem o seu testemunho sobre como Elídio Cuco orienta 
as suas aulas. E se apresentarem melhores referências até 
comparativamente a outros docentes com grau de instrução 
mais elevada o que dizer mais...■ (Redacção     
 

Continuado da Pág. 01 
com a obtenção do grau de Licenciatura. O 1º ciclo dá a-
cesso imediato ao 2º ciclo (mestrado integrado), onde du-
rante (1,5 à 2 anos) se realiza o processo que culminará 
com formação atribuindo o grau de Mestre” – (in 
www.isctac.ac.mz). 
 Vêem a propósito do caso que refere o docente da 
instituição Elídio Cuco. Vale a pena recitar o título do últi-
mo artigo publicado no O Autarca pelo colunista Leonel 
Marcelino, a partir de Lisboa: Por morrer uma andorinha 
Não acaba a Primavera. 
 A crítica ao sucedido relativamente ao docente Elí-
dio Cuco até faz sentido. Mas a forma como ela é apresen-
tada no nosso entender acaba desacreditando-a. O respeito 
às pessoas, as instituições revela educação, senso comum. 
    1. Há que ter sempre presente que o ISCTAC é 
uma universidade exemplo de referência, sendo por isso 
bastante concorrida. Logo é um bem e todo bem é exigida a 
sua valorização. O ISCTAC persegue os objectivos do Es-
tado Moçambicano e representa uma importante comunida-
de académica em Moçambique, pelo que é injusto e carica-
to todo ensaio à sua banalização. Não se pode olhar a insti-
tuição e resumi-la a uma ou duas pessoas, muito menos ao 
seu passado. Seria casmurrice agir e ser assim. Reiteramos 
que o ISCTC é em si uma importante comunidade académi-
ca em Moçambique que goza de respeito e reputação, e o-
ferece orgulho àquem investe nela. Haja máximo respeito e 
consideração ao corpo docente, aos estudantes, aos pais e 
encarregados de educação e as instituições/ empresas que 
apostam no ISCTAC para a formação competente dos seus 
filhos, educandos e funcionários respectivamente.  
 Sendo O Autarca um Jornal da Beira que defende e 
promove a Beira e respectivas instituições, vimos mais uma 
vez felicitar o principal mentor da iniciativa ISCTAC, o seu 
fundador e Magnífico Reitor o Professor Doutor Rizuane 
Mubarak, um génio (uma pessoa com grande capacidade 
mental, de intelecto de primeira grandeza, alturista com ta-
lento criativo fora do comum). Só quem não conhece Ri-
zuane Mubarak ou quem conhecendo-o mas sofrendo de al- 

O AUTARCA DETECTA FALHAS NO ENVIO DO JORNAL 
 Beira (O Autarca) – O Autarca está a detectar ocorrência de falhas no processo de envio das suas edições, princi-
palmente na plataforma e-mail. Pelo facto, solicita a colaboração dos assinantes e anunciantes que recebem o jornal por e-
mail para denunciarem caso não recebam o jornal com regularidade a fim de permitir rápida correcção caso-a-caso. Igual-
mente, solicita compreensão pelo constrangimento.■ (Redacção) 
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  ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DA BEIRA 

  CAROS EMPRESÁRIOS 

  PANDEMIA DO COVID 19 
Como é do conhecimento geral, o Mundo e particularmente o nosso País está sendo a-
fectado pela Pandemia do Covid 19, que tem feito muitas vítimas em todo o Mundo.  
 

O Governo de Moçambique tem vindo a desenvolver acções com vista a minimizar os e-
feitos da pandemia, pelo que todos somos chamados para naquilo que é a nossa res-
ponsabilidade social prestar o apoio possível no combate a pandemia.  
 

Neste contexto, a ACB para além de outras acções ligadas as medidas de apoio as empre-
sas, tem vindo a participar no comité de emergência da Província, cuja função é desenhar 
acções de resposta imediata com vista a minimizar os efeitos da Pandemia.  
 

A ACB apela aos empresários e particularmente aos nossos associados a prestarem o seu 
apoio aos esforços do Governo na Gestão da pandemia. 
 

Queremos igualmente informar aos nossos sócios que queiram participar no movimento 
de apoio ao combate a pandemia, que o façam através da Associação Comercial da Beira, 
ACB. 
 

Para o efeito segue a lista das necessidades da saúde em Sofala:  
 

1- Equipamento de protecção Individual: Óculos de protecção, botas, plainitos, descartá-
veis (luvas, aventais, barretes e botas), máscaras, macacões; 2- Material médico cirúrgico: 
agulhas, seringas, algálias, lençóis, lençóis descartáveis, máscaras de oxigénio, sondas de 
oxigénio, sacos de urina e sacos de cadáveres; 3 - Material de limpeza: álcool glicerinado, 
economizadores, baldes de lixo com rodas, pulverizadores e cloro granulado; 4- Equipa-
mento hospitalar: colchões, bases de cama, ventiladores, manómetros de oxigénio, boti-
jas de oxigénio, concentradores de oxigénio; 5- Instrumentos de registo: diários de enfer-
magem, diários clínicos, boletins de urgência e processos de internamentos; 6- Outros: 
rolos de papel de cozinha. 
 

Para o efeito poderá contactar através dos números 842200311 - Directora Executi-
va ou 846354599 - Secretário Administrativo.    

“Todos Juntos Somos mais fortes” 
 

Por Um Bom Ambiente de Negócios 
 

Beira, 07 de Maio de 2020 
 

Jorge Fernandes 
Presidente 
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VuJonga - todas edições actualizadas em | e-Book grátis:  

https://www.recantodasletras.com.br/autor_textos.php?id=212768&categoria=M 
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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 pandemia COVID - 19 - Ainda Não foi Bloqueada 
na fonte da causa, efeitos e consequências! 

 

 Caros, 
 Bom dia e bem hajam... 
 Este assunto  é  muito serio e merece todo o nosso 
atento. 
 Lavar as mãos, e depois, lavar as mãos,...ah a más-
cara, tira a mascara, e depois ? lava as mãos,...... tudo isto, 
...faz pouco sentido para uma vivência de respeito humani-
tário,... somente vai resultar, em,....fome em casa, na famí-
lia e comunidade! 
 Mas a ordem básica e primaria no agir preventivo, 
Não foi aplicada e continuamos todos em risco elevado, 
com mascaras, sem meios sustentáveis ao pão nosso e de-
pois de amanha? 
 Agora é caso para pensarmos, andamos todos enga-
nados e com sofrimento inglório de lockdown's, emergên-
cias, e pesadíssimas privações em toda a sociedade, tudo is-
to, ao sabermos que afinal, esta pandemia tem tendência em 
continuar sem bloqueios na fonte, e esperando outras viro-
ses,  continuarem em progresso contra a humanidade. 
 Na verdade, a origem deste COVID-19, AINDA 
Não foi bloqueada!  
  O que a maioria das populações ainda desconhece, 
é que este e outros vírus da família corona e gripes etc,.., ti-
veram origem na transmissão ao Homem, a partir de 
actos que deveriam ser proibidos, a captura, o negocio, 
o alimento e a distribuição ilegal nos mercados ou em 
tudo que admitem por informalidades...destes seres vi-
vos e de diferentes espécies, mas que nos podem levar a es-
tas pandemias e outras... 
 Tudo isto se encontra no conhecimento dos nossos 
Leaders, dos media, mas NINGUÉM quer adiantar,..agindo 
nas efectivas medidas primarias e essenciais de combate e 
pela  prevenção na efectiva causa original. 
 

TO PREVENT THE NEXT PANDEMIC, 
IT’S THE LEGAL AND ILEGAL 
WILDLIFE TRADE WE SHOULD  

WORRY ABOUT! 
 Millions of people continuing to eat bats, rats, and 
so many others animals with higher risk to multiply this 
pandemic and additionaly generate new other's diseases, 
without limits,... 
 Favor leiam este artigo (sitio indicado abaixo) mui-
to sério e credível e depois façam o favor de DIVULGAR, 
como devemos efectivamente combater pandemias deste 
género, agindo na origem,… optando-se pela informação 
correcta e de respeito humanitário. em todos os media,... 
 Outra evidencia grave e pela "FALTA de interesse" 
de agirmos sobre as causas de uma outra Pandemia, repa-
rem, vivemos sofrendo da pandemia rodoviária, há déca-
das, muito abrangente também e com consequências muito 
acutilantes gerando constantes mortes em media a partida 
de 3 pessoas por cada minuto (1ª causa de morte aos jovens 
dos 16 aos 29 anos)  e Quem se preocupa em agirmos na 
fonte?  
 Neste caso indiscutível necessidades em agirmos 
pela cuidada educação ao futuro condutor desde os 3 
aos 18 anos - já em curso comprovados programas no ensi-
no geral na UE, e em outros continentes, abrangendo desde 
a infância, toda escolaridade primaria, media, universidades 
e educativo via capacitação obrigatória profissional. 
 Porque desperdiçamos e deixamos maltratar tantas 
vidas,... quando afinal conhecemos os efectivos meios, mé-
todos e processos Preventivos?... e continuamos a lavar, la-
var, lavar as mãos ?,....até  quando? 
 Obrigado pelo acolhimento, contamos consigo. 
Saudações.■ 

Carlos Sousa 
movel: +258 87 474 9011  (disponivel por whatsapp) 

https://www.nationalgeographic.com/animals/2020/05/to-
prevent-next-pandemic-focus-on-legal-wildlife-trade/   

An Effective Risk Prevention done? 
Who are acting properly in the cause restriction and 

origin of this Covid-19 pandemic? 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 



 

 

O Autarca – Jornal Independente, Terça-feira – 12/05/20, Edição nº 3902 – Página 11/11 

Covid-19: Empresário Salimo Abdula oferece 
equipamento de proteção ao Hospital Geral da Machava 
 Beira (O Autarca) – O empresário moçambicano Salimo Abdula vai oferecer, esta terça-feira, 12 de Maio, um túnel 
de desinfecção e viseiras de protecção contra o novo coronavírus ao Hospital Geral da Machava, em Maputo. A cerimónia da 
entrega destes equipamentos será testemunhada pela Secretária de Estado na Província de Maputo, Victória Diogo e quadros 
da Saúde a nível da província de Maputo.  
 Desde que se juntou aos esforços empreendidos pelo Governo e parceiros no combate ao covid-19 no país, Salimo 
Abdula já é destaque na acção solidária em Moçambique. Recentemente, o empresário ofereceu duas mil viseiras de protec-
ção contra o novo coronavírus ao Ministério da Saúde (MISAU), para a protecção do pessoal médico, e ao Comando-Geral 
da Polícia da República de Moçambique, para a protecção das autoridades policiais. Paralelamente, Abdula está a liderar 
uma importante campanha de angariação de fundos para a aquisição de diversos equipamentos indispensáveis para o com-
bate e/ou mitigação do novo coronavírus em Moçambique.■ (Redacção) 
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