
  
` 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
`  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 Ano XIX – Nº 3618 – Segunda-feira, 14 de Janeiro de 2019 

 

  

EDITORIAL 
 
 

Votos de Bom Ano, 2019 No campo político urge destacar as eleições gerais 
de Outubro próximo, sobretudo a oportunidade que se dará 
as províncias de eleger pela primeira vez os respectivos go-
vernadores provinciais.  
 Por abordar eleições versus política, importa tam-
bém destacar o congresso da Renamo que tem lugar já esta 
semana em Sofala, que será marcado pela eleição do novo 
presidente do partido em sucessão do anterior líder, Afonso 
Dhlakama, falecido em Maio do ano passado vitima de 
doença. Será um acontecimente histórico na política mo-
çambicana, considerando que pela primeira vez o principal 
partido da oposição nacional passará a ser dirigido por um 
presidente eleito democraticamente. Consideramos este as-
pecto um passo importante para a consolidação do processo 
democrático em curso, assumindo que uma verdadeira de-
mocracia começa de dentro para fora, ou seja, é fomentada 
a partir do interior das próprias organizações que desenvol-
vem a política e a democracia.  
  Dentro   de  dias  o  país  teste- 

Beira (O Autarca) – O Autarca inicia esta segun-
da-feira, hoje (14) a sua maratona informativa referente ao 
ano novo 2019.  

Nada melhor que iniciar 2019 desejando Bom Ano 
à todas famílias e instituições moçambicanas, particular-
mente ao nosso estimado público leitor e em especial aos 
assinantes, anunciantes e parceiros.  

Desejamos que 2019 seja um ano de Esperança, de 
novos projectos, novas apostas, novas iniciativas, novos 
desafios e, sobretrudo, de concretização de planos e sonhos.  

2019 se afigura para O Autarca um ano de muito 
trabalho, sobretudo por se tratar de um ano sócio-económi-
co e politicamente histórico, tendo em conta toda conjuntu-
ra à sua volta.  

No domínio sócio-económico a expectativa é de 
melhoria da qualidade de vida dos moçamboicanos.  
 
  

Frase: 
Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, 
qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim – 
Francisco do Espirito Santo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 14/01/2019 

Compra Venda Moeda País 

70.04 71.44 EUR UE 

61.04 62.26 USD EUA 

4.38 4.47 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 
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Continuado da Pág. 01 
munhará um outro acontecimento político-administrativo 
de extrema importância, nomeadamente a investidura dos 
novos titulares autárquicos saídos das eleições municipais 
de 10 de Outubro de 2018. A questão que ainda está por 
tornar-se clara em relação a esse processo prende-se com a 
situação de Manuel de Araújo, presidente em exercício e 
reeleito no município de Quelimane, na sequência do úl-
timo acordão do Tribunal Administrativo que chumba o re-
curso do autarca decorrente da decisão de perda de manda-
to decretada pelo Conselho de Ministros em 2018.  

A propósito da detenção na África do Sul de Ma-
nuel Chang, antigo Ministro das Finanças e Deputado da 
Assembleia da República pela Bancada da Frelimo, o único 
comentário que nos ocorre tem a ver com os recentes pro-
nunciamentos de figuras sonantes do partido Frelimo, a e-
xemplo de Joaquim Chissano, Verónica Macamo e Tomaz 
Salomão que defendem justiça e medidas exemplares aos 
prevaricadores, no caso concreto a Manuel Chang caso se 
comprove o seu envolvimento nos crimes de que é acusado. 
Esta é uma das raras ocasiões em que quadros séniores da 
Frelimo manifestam maturidade política, sentido de respon-
sabilidade para com os interesses nobres da nação, procu-
rando distanciar o partido de eventuais práticas ilegais co-
metidas pelos seus correligionários.  

Falta, entretanto, um posicionamento firme tanto 
da própria Frelimo que detém o poder sobre o actual Go-
verno, o próprio Governo e as instituições de administração 
da justição públicas e particulares em relação a situação a 
que está sujeito o jornalista moçambicano Amade Abuba-
car raptado desde há dias pelos membros do exército mo-
çambicano na província de Cabo Delgado.  

Mas o novo ano não se resumirá apenas aos acon-
tecimentos acima arrolados. Por exemplo, 2019 tem outros 
desafios para a Beira e o país em geral. O alcance da Paz e-
fectiva e definitiva deve continuar a ser um imperativo ina-
diável. A retoma económica deve, igualmente, constituir 
uma prioridade em 2019.  

Relacionando a Beira e a economia nacinal, é nossa 
expectativa que o Porto da Beira que representa o maior 
empreendimento económico da cidade da Beira deve conti-
nuar a incrementar a sua capacidade operativa, permitindo 
mais ganhos a província e ao país.  
 

As Linhas Férreas de Sena e de Machipanda devem 
tornar-se mais operacionais para corresponder a actual ca-
pacidade do Porto da Beira. 

O projecto de capacitação da Estrada Nacional Nú-
mero Seis (EN-6) deve ser acelerado por forma a assegurar-
se a sua rápida conclusão, permitindo maior flxo do tráfe-
go. 

Logo, 2019 deprende-se será um ano de muita  res-
ponsabilidade, muito trabalho, dedicação, empenho, persis-
tência, disciplina. 

Exige-se muita paciência e determinação para fazer 
as escolhas certas e tomar decisões sensatas. Sobretudo, é 
preciso ter maturidade para aceitar as consequências de 
suas escolhas. 

Está claro, mais uma vez mais, que as coisas não 
virão de maneira fácil, mas os esforços serão recompensa-
dos e os resultados duradouros. 

Recorrendo a especialistas internacionais que fize-
ram as suas previsões para o ano 2019, ficará evidente que 
cada coisa tem o seu momento certo para acontecer.  

Desafios estarão presentes em todos os momentos e 
quem quiser progredir tem que ir em busca dos seus sonhos 
e fazer os ponteiros do relógio trabalharem a seu favor.  

Alguns tarólogos assumem que em 2019 assuntos 
misteriosos serão desvendados, cenário  que defendem irá 
favorecer as áreas da investigação, pesquisa e especulações.  

Consideram que o ano em curso será de factos sur-
preendentes que impulsionarão a resolução de antigos pro-
blemas judiciais e financeiros.  

Serão valorizados os contactos com irmãos, vizin-
hos e pessoas próximas. Podem ser resgatados laços desfei-
tos, acabando com brigas e antigos mal entendidos.  

De um modo geral, espera-se um ano estável, po-
rém com crescimento limitado, que vai exigir mais inter-
venção do governo para evitar a queda no consumo, desem-
prego e instabilidade no valor da nossa moeda, o Metical. 

O sector empresarial tem a responsabilidade de ele-
var o seu desempenho, garantindo mais produção e produti-
vidade e melhores condições aos trabalhadores. 

O Autarca continuará emprenhado dando o contri-
buto necessário para o progresso da Beira, da província de 
Sofala e do país no seu todo. Reiteramos votos de um Bom 
Ano.■ (Editorial) 
 

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 
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BEIRA 
SOFALA 
  

Comandante Gaivão Road, N°160 P4NTA-GEA                                        
Tel: +258 825782820 ,+258 845782820 
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Mariano de Araujo Matsinha sancionado pelo Banco 
de Moçambique 

 
 

Mariano de Araujo Matsinha, veterano da 
Frelimo ora sancionado pelo BM 

raujo Matsinha, uma das figuras bas-
tante respeitdas no seio da Frelimo, so-
bretudo pelo seu elevado grau de con-
servadorismo, coube uma multa no va-
lor de 500 mil meticais e três anos de 
inibição de exercício de cargos sociais 
e de funções de gestão em instituições 
de crédito e sociedades financeiras.  
 Segundo um comunicado do 
Banco de Moçambique enviado à nos-
sa Redacção, o mesmo grau de sansão 
foi aplicado aos restantes cinco mem-
bros, nomeadamente Adelino Mago-
manhane Buque, Francisco Mazoio, 
Tomás Roque Sando, Mussa Bachir 
Tembe, Jaime Fernando Mutolo. 
 

multa e inibição de exercício de cargos 
sociais e de funções de gestão em insti-
tuições de crédito e sociedades finan-
ceiras.  Com efeito,  a Mariano  de  A- 

 Maputo (O Autarca) – O ve-
terano da Frelimo, Mariano de Araujo 
Matsinha, figura entre os seis ex-mem-
bros do Conselho de Administração (e-
xecutivos e não-executivos) do extinto 
Nosso Banco que acabam de ser san-
cionados pelo Banco de Moçambique 
(BM), na sequência da prática de con-
travenções cometidas no período com-
preendido entre 2014 e 2015.    

 Na sequêncida da prática de 
contravenções, o Banco de Moçambi-
que decidiu sancionar os  visados  com 

OBRIGAÇÕES FISCAIS MENSAIS – JANEIRO 2019 
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 JANEIRO 2019 

 
ATÉ 

ÚLTIMO 
DIA DO 

MES 
 

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 
Membro da Academia  - MasterDrive S.A. homologado por Advanced Driving Institute of Africa 

Conduzir com chuva. Acrescido RISCO! 
,..Partilhando Boas Práticas! 

 

 SEGURANÇA ACTIVA 
 Conduzir com chuva! Aqui partilhamos Boas Prá-
ticas: 
 

 
 Cantar à chuva pode ser até divertido,.. Mas condu-
zir, também é possível ser uma actividade efectivamente 
controlada e segura! 
 Esta semana e particularmente em Maputo, vamos 
desafiar piso molhado por uns dias,.. e daqui?  Se distraído 
e nunca se capacitou ao efeito, pode chegar a vez de estar 
envolvido num incidente. 
 Também acresce considerarmos que,  para alguns 
"guiadores", quando o piso está molhado é motivo para an-
siedade e tentativas que geralmente resultam,...mal. 
 Estar aos comandos de um automóvel, protegido 
por um vidro frontal, Para-Brisas, não tem que ser sinóni-
mo de aumento de “cabelos brancos”.  
 Porque motivo afirmamos ser MAIS ARRISCADO 
quando conduzimos sob piso molhado? 
 A água E OUTROS DETRITOS (óleos e diesel, 
etc,..) no PAVIMENTO MOLHADO reduz drasticamente a 
ADERÊNCIA dos  PNEUS ao TERRENO criando um e-
quilíbrio diferente do habitual na equação  TRACÇÃO  e  o  
 

risco sobre a falta da mesma. 
 Se entendermos  que isto ocorre,  temos que ter 
uma abordagem diferente face aos comportamentos, e do-
mínio do condutor, ANTES, DURANTE e mesmo depois 
de deixar o volante, estacionado. 
 Como qualquer actividade de risco, é necessá-
rio preparar-mo-nos para o que vamos fazer e delinear 
uma estratégia, consertada, apropriada e atempadamente. 
 Quando constatar que o piso está MOLHADO, a-
dopte o MÉTODO PREVENTIVO e adeqúe a sua forma 
de conduzir.  
 Como prioritário e ESSENCIAL  deve atribuir a-
tento perante a condição das Rodas e PNEUS, antes de se 
fazer ao risco em movimento, pior quando com chuva e de 
baixa frequência e pouca intensidade. 
 Relembrando que os PNEUS constituem o único 
componente do veiculo, que o liga ao terreno! 
 Seguem-se alguns conselhos para conduzir à chu-
va. 
 ”Quem o avisa, seu amigo é” 
 Muitas pessoas conduzem de forma inconsciente, 
por MAU HABITO, DISTRAÍDO, e isso cria alguns pro-
blemas por falhas e desvios aos actos prevenidos, na análi-
se das circunstâncias.  
 Quando CHOVE e ou circulando sob piso MO-
LHADO, a maioria dos condutores não ajustam a sua 
forma de agir! 
 Quando as condições são de acrescido RISCO , 
desviadas das conhecidas como as ideais, os condutores 
precisam de ficar alerta e adoptarem a pratica em con-
formidade!  
 Tem que se focar no que se está a passar ao seu al-
cance e como devem interagir com os elementos. Para isso 
é preciso estar e manter-se capacitado, via  formação  espe- 
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cializada sobre os procedimentos e actos preventivos cor-
rectos a uma Condução Defensiva e Avançada. 
 Deve ligar os faróis de médios quando a visibilida-
de é diminuta. Nos veículos mais recentes, novos, que pos-
suem LUZES de CIRCULAÇÃO  DIURNA,, essa mesma 
acção também é necessária a fim de facilitar o SER VISTO. 
  Ligue SEMPRE os FARÓIS de médios! 
 A visibilidade é um dos factores mais importantes 
da segurança rodoviária. O bom estado das escovas dos 
limpa vidros é determinante para a sua eficiência neste 
campo. A correta frequência da acção dos limpadores dos 
vidros também ajuda a garantir a continuidade de uma boa 
visibilidade e consequente segurança rodoviária. Confere se 
tem SEMPRE agua limpa necessária ao sistema de limpa 
vidros na frente e retaguarda? 
 Evite o aquaplaning 
 Este é o termo técnico para o que ocorre quando os 
PNEUS perdem o contacto com o piso devido à existência 
de água no solo e PERDAS de ADERÊNCIA em conjunto 
com deficiências nos PNEUS sem capacidade de a escoa-
rem em tempo útil. (consequências de pressao do AR ina-
dequada, desgaste irregular, borracha velha e fora do prazo 
da validade ao uso) entre outras deficiências que podem 
contribuir ao risco. 
 Sempre que se aperceber da existência de água acu-
mulada na via, ou a atravessá-la, tenha cuidado, pode ser 
vitima de aquaplaning, podendo perder o controlo total 
da viatura! 
 A  forma  de  abordagem do CONDUTOR pode fa- 
  
   

zer a diferença entre ser envolvido ou não num ACIDEN-
TE mas, possivelmente GRAVE!. 
 Se os factores acima mencionados forem associa-
dos a uma VELOCIDADE inadequada, será impossível de 
controlar a viatura.  Apenas a Formação Capaz e Actualiza-
da o faz  agir correcto perante este fenómeno. 
 Mais pormenores a ter em atenção quando con-
duz à chuva: 
 Sempre que a ADERÊNCIA dos PNEUS ao solo 
seja precária desligue o controlo automático de velocidade, 
também conhecido por “cruise control”. Este sistema iro-
nicamente pode fazê-lo perder o controlo, em especial 
quando circula em superfícies escorregadias, quer sejam 
molhadas ou em chuvas. 
 Outro “pormenor” muito importante é a velocida-
de a adoptar. Reduza-a, de forma gradual e com bom senso. 
Lembre-se que os SINAIS de limite de velocidade são ape-
nas uma indicação ou no limite, o da velocidade máxima a 
que pode circular em determinada troço, em condições i-
deais. 
 Caso exista qualquer entropia que diminua a quali-
dade das condições necessárias a uma condução em segu-
rança, deve adequar a sua velocidade a essas condições. 
Não esqueça que qualquer deslocação que faz tem como 
objectivo final chegar ao destino e não provocar inciden-
tes e ou muito menos sinistros. 
 Começando pela verificação diária e manutenção 
do veículo, passando pela sua atitude ao volante e sabendo 
como proceder se se deparar com situações difíceis, como o 
caso do piso ou terreno molhado. 
 

 



 

2022 
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HCB nega participação no projecto de central 
térmica a gás em Temane 

 Beira (O Autarca) – A Admi-
nistração da Hidroeléctrica de Cahora 
Bassa, em Tete, negou através de um 
comunicado distribuído à imprensa o 
seu envolvimento no projecto de uma 
central térmica a gás em Temane, In-
hambane. “Está em circulação uma no-
tícia, em alguns órgãos de comunica-
ção social, que a Hidroeléctrica de Ca-
hora Bassa S.A, entre outros, é im dos 
parceiros estratégicos do projecto de 
uma central térmica a gás em Temane 
– 400 MW. Por eta via, vimos esclare-
cer a opinião pública, em geral, e aos 
media, em particular, que a HCB, até 
ao presente momento, não é parceiro 
deste projecto” – lê-se no comunicado. 
 

HCB supera produção em 1,39% 
 Entretanto, num outro comuni-
cado, a Administração da Hidroeléctri-
ca de Cahora Bassa destaca que a pro-
dução da HCB fixou-se em 13,659 
GWh em 2018, cifra que representa 
1,39% acima do planejado.  
 A HCB salienta que esta pro-
dução foi conseguida num ano em que, 
mercê das medidas de gestão hidroló-
gicas tomadas pela empresa, em conju-
gação com a melhoria das afluências, 
se verificou uma melhoria gradual de 
armazenamento de água na albufeira 
de Cahora Bassa. 
 Para o corrente ano de 2019, a 
Empresa estabeleceu 14.809 GWh co-
mo meta de produção.  
 “A melhoria do desempenho e 
o aumento da produção energética, ma-
ximizando a capacidade instalada, re-
sulta também do plano de moderniza- 
ção das infra-estruturas da cadeia de 
produção, que a Hidroeléctrica  de  Ca- 

hora Bassa está a implementar. Trata-
se do CAPEX Vital 10 anos, que prevê 
investimentos essencialmente na Bar-
ragem, na Central de geração, nas su-
bestações do Songo e de Matambo e 
sobre as linhas de transporte de ener- 
gia, visando aumentar a sua fiabilidade 
técnica e operacional,  bem  como  pro- 

longar o seu tempo de vida útil, volvi-
dos mais de 40 anos de exploração” – 
explica a HCB. 
 

 Segundo a fonte, face aos ris-
cos hidrológicos e de concentração, o 
plano estratégico 2018-2022 da empre-
sa prevê a expansão da capacidade pro-
dutiva, diversificação de negócios e a 
exploração de novas oportunidades de 
investimentos no sector energético. 
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