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EDITORIAL
Necessário incentivo às empresas para implementarem a
criação de comissão institucional de gestão da covid-19
Beira (O Autarca) – No quadro do reforço das
medidas de segurança face a ameaça da pandemia da covid19, o Governo de Moçambique – através do Ministério da
Saúde instou na semana passada às empresas e/ou instituições públicas e privadas no sentido destas criarem e capacitar uma Comissão Institucional de Gestão da covid-19
(CIGCOVID-19). É uma decisão óbvia, a semelhança do
que já aconteceu quando do surgimento da pandemia do
hiv-sida. Até porque a decisão ocorre num período considerado crítico pelo aumento significativo de casos da doença,

o que pode concorrer para o colapso do sistema nacional de
saúde. Entretanto, considerando que o Governo de Moçambique tem beneficiado de avultados apoios para implementtar os programas no âmbito da luta contra a covid-19, seria
justo e importante que considerasse a concessão de incentivos para apoiar sobretudo as pequenas e medias empresas
privadas na implementação da nova estratégia queconsiste
na criação das CIGCOVID-19. É preciso ter a consciência
de que muitas empresas enfrentam sérias dificuldades para
a sua manutenção devido a covid-19, pelo que mais esfor-

Temos dentro de nós, uma reserva insuspeita de força que
Frase:
surge quando a vida nos põem à prova… - Isabel Allende

ços podem levar a falência total.■ (R)
CÂMBIOS/ EXCHANGE – 11/09/2020
Moeda

País

Compra

Venda

EUR

UE

84.23

85.92

USD

EUA

71.11

72.53

ZAR

RSA

4.24

4.33

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE
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PESSOAS & FACTOS
Por: Falume Chabane

14 de Setembro de 1893 … Associação
Comercial da Beira - ACB
A ACB – Associação Comercial da Beira é
uma agremiação de representação empresarial sem
fins lucrativos que tem como objectivo principal representar e defender a classe empresarial de Sofala oferecendo serviços de formação, agenciamento de emprego, palestras técnicas empresariais, informação,
consultoria grupal, acessoria empresarial com qualidade, organização de missões empresariais, workshops
com qualidade, visando o desenvolvimento e fortalecimento do seu negócio.
A Associação Comercial da Beira possui mais
de 800 sócios inscritos. Actualmente ocupa a Presidência da Federação Moçambicana do Comércio e
Serviços – FEMOCOS. Possui uma estrutura funcional organizada, com profissionais capacitados e um
conselho de direcção formado por empresários de renome.
O actual grau de desenvolvimento associativo,
aliado a posição estratégica de representatividade da
Região, credenciam a ACB, na Região Centro, como
agente do desenvolvimento associativo e representante
das reinvidincações dos empreendedores, produtores,
comerciantes e industriais. A Confederação das Associações Económicas de Moçambique – CTA, há muito
reconhece essa representatividade, tanto que a ACB ocupou a vice-presidência da CTA.
A ACB assume a Missão Representar e defender a classe empresarial de Sofala, oferecendo serviços de qualidade, promovendo parcerias público/privadas, visando o desenvolvimento e o fortalecimento
do empresariado.
A Visão da Associação Comercial da Beira é
ser para o empresário local parceiro indispensável para
o seu desenvolvimento e criação de riqueza.
A ACB representa uma das mais antiga organi-

Actuais membros do Conselho Director da Associação Comercial da Beira,
com destaque para o seu Presidente Jorge Fernandes , o quarto da esquerda

zação empresarial do país.
A Associação Comercial da Beira foi fundada
a 14 de Setembro de 1893, e hoje faz 127 anos de existência. Parabéns aos associados, corpo directivo,
funcionários e todos aqueles que dão o seu melhor pela vida da ACB.■
(Fonte: www.acb.co.mz)

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/
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Associação Comercial da Beira: 127 anos de história
Nós hoje sentimo-nos orgulhosos por estar a dirigir uma associação que
continua firme no interesse da luta pela melhoria das condições empresariais
– Jorge Fernandes, Presidente do Conselho Directivo da ACB
Beira (O Autarca) – Comentando ao O Autarca a propósito do
127º Aniversário da Fundação da Associação Comercial da Beira (ACB),
que se assinala esta segunda-feira (14
SET2020), o Presidente da Agremiação, Jorge Augusto Fernandes afirmou
que “são 127 anos de história” e argumentou explicando que normalmente a
história faz-se quando se resgata tudo
quanto foi um feito e a expectativa que
se teve.
“E, nós hoje sentimo-nos bastante orgulhosos por estar a dirigir uma
associação que continua firme no interesse da luta pela melhoria das condições empresariais”.
A Associação Comercial da
Beira representa uma das mais antigas
e prestigiadas colectividades empresariais do país, representando actualmente interesses de mais de 800 sócios inscritos.
Questionado se a ACB está a
alcançar os objectivos pelos quais justificam a sua existência, o timoneiro da
Associação Comercial da Beira disse
“sim”, sem pestanejar e exemplificou:
“Só para lhe dar um dado que consideramos relevante, nos últimos 3 anos tivemos a entrada de mais 127 novos sócios. Esse número, por si só, traduz
muito. Portanto, a entrada de novos
sócios para uma agremião, por livre
vontade, normalmente vem a procura
de alguma coisa, principalmente de
credibilidade que a instituição oferece
na defesa dos seus interesses. Esta é
uma das nossas bandeiras”.
Na sua actuação, a ACB destaca-se pelo seu nível organizacional, representativo e, sobretudo, pela firmeza
na sua posição.
Questionado se no desenvolvi-

Jorge Augusto Fernandes, Presidente da
Associação Comercial da Beira (ACB)

mento da actividade associativa empresarial, no país, a ACB encara alguma
dificuldade (…), Jorge Fernandes disse
“não”, algo raro no contexto global
moçambicano. “Nós não sentimos dificuldades no nosso modus operandi”. E
justificou: “O que nós fazemos normalmente é desenvolvermo-nos, sermos
um parceiro forte perante todas entida-

des”.
Relacionamento com a CTA
O Presidente da ACB frisou,
por outro lado, que a associação empresarial que dirige representa um elemento importante no reforço da capacidade da CTA – Confederação das Associações Económicas de Moçambique. “A CTA precisa de associações
fortes para tornar-se forte e desenvolver diálogos fortes. Portanto, fortalicemo-nos a esse nível e sentimos que assim a nossa voz chega à outros patamares com maior propriedade”.
Desde da sua criação, a CTA
reconhece a representatividade da
ACB, tanto que a Associação Comercial da Beira já ocupou a vice-presidência da Confederação das Associações Económicas de Moçambique. Actualmente a ACB ocupa a Vice-Presidência da Assembleia Geral da CTA e,
também, a Presidência da Federação
Moçambicana do Comércio e Serviços
– FEMOCOS.■ (Redacção)

Idai + Covid-19: Crises passam e
criam-se novas oportunidades
Beira (O Autarca) – A comunidade empresarial e a sociedade em geral
(global, nacional e particularmente local) enfrenta ambiente atípico devido ao surgimento da pandemia da covid-19. Para o caso particular do sector empresarial da
Beira acresce-se a problemática da covid-19 a destruição causada pelo idai em
Março de 2019.
Em virtude do acentuado impacto negativo causado aos empresários locais pela decorrência dos dois problemas graves, o Presidente da Associação Comercial da Beira (ACB), Jorge Augusto Fernandes apelou aos colegas agentes económicos à solidarizarem-se e a imbuírem-se de coragem para ultrapassar a crise
presente e lutar por um futuro melhor. “Esta é a grande mensagem que podemos
dar aos nossos empresários, porque tempos certeza de que tudo passa. As crises
passam e, normalmente, as crises criam outras oportunidades e é sobre isso que
nós estamos focados (…) para outras (novas) oportunidades que surgirão”.■ (R)

O AUTARCA: seu Diário Electrónico Editado na Beira
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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

O Alto Preço que estamos a Pagar - por desafios
Na verdade os constantes abusos, desvios aos proEvitáveis!
cedimentos acontecem, e não correspondem, aos activos de
40% dos acidentes de trabalho envolve o abusivo
uso do telemóvel!...
Perdas por incidentes tendem a piorar se, não elevarmos a consciência profissional dos actos preventivos
ao risco, reduzindo perdas, inovando procedimentos harmonizados ao conhecimento actualizado regularmente, maior rigor na qualidade da disciplina, e acreditarmos
que é sempre possível evitar o que é,... perfeitamente evitável.
De acordo com o National Safety Council dos
EUA, no local de trabalho, até 40% dos acidentes de trabalho são atribuídos a uma relação com mau uso e excessos
desnecessários,… com o telemóvel.
Se aplicarmos a regra de uma estimativa, a tendência vai demonstrando uma crescente agravando:
"Um em cada quatro acidentes é devido ao mau
uso, por excessos com a telefonia móvel".

uma empresa que tenha a política implementada, ajustada e em vigor, proibindo o uso do telemóvel a todos
Quem estiver no acto da condução,...
A difícil e triste realidade é no entanto bem evidente que, por mais que a organização promova essa restrição óbvia na sua cultura de procedimentos preventivos na
condução de veículos automóveis, estudos mostram que,
para muitos, quando um telemóvel toca ou uma mensagem
é recebida, para a maioria dos envolvidos, é quase impossível ignorá-lo.
Fora de uma emergência, a maioria dos condutores
ao volante, atendem em vez de esperarem apenas uns
minutos, preparando condições em total satisfação com os
procedimentos preventivos em vigor, para depois então lerem a mensagem e ou ligar de volta, aplicando o processo
de conformidades para com a sua segurança!
Lamentável, mas desvios de conformidades face ao
uso do smartphone, representa o que na maioria dos casos
vem acontecendo, gestores, chefias e técnicos inclusive,
dando estes maus exemplos e com frequência!
Se fosse fácil erradicar todos os acidentes causados
por condução distraída, certamente que iriamos reduzir a
maioria dos atuais impactos no trânsito, sinistralidade, perdas, custos, despesas associadas e disponibilidades, poupando valores destas grandezas a apontarem para a ordem
dos 40%.
Imagine Caro Gestor, como seria muito mais fácil
recuperarmos, pelo menos no alvo, 40% de alívio, das pesadas consequências econômicas provocadas nas empresas,
pelo imprevisto covid-19!
Importa recordar que no instante de atender o smartphone e se simultaneamente dirigindo um volante, a atenção cognitiva deixa de estar totalmente focada na estra-
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da, ou em outro objecto de actividades, prejuízo em cerca
de 50% e como resultado, ocorrem sempre,... incidentes
de varias ordens, a maioria das vezes nunca contabilizados.
Por exemplo, excessos nos consumos, de combustível, componentes sofrendo desgaste mecânico prematuro,
custos e despesas adicionais em oficina, viatura imobilizada, entre outras.
Não consideremos somente as perdas provocadas
no próprio veículo, mas também as consequências agravadas aos outros na proximidade, embaraços desnecessários
no trânsito, redução da distância de afastamento, provocando filas e consumos, tempos desnecessariamente ocupados
nessas filas, pressão em subida, insultos, distúrbios causando acidentes e quase acidentes, emissões em alta e muito além do normal, policia envolvida, atrasados aos compromissos e de todas as ordens,… etc....
Quanto isto custa para a Empresa e para o País?...
alguém faz essas contas sobre tamanhas perdas?
O esperado, seria cumprirmos com os procedimentos por nossa segurança e no mínimo o respeito econômico
que o investidor merece e tem direito, por nos proporcionar
o desempenho profissional em que estamos envolvidos.
A dificuldade é que se continuarmos assim, e improvável que aconteça.
Quem está à espera de uma chamada urgente para
resolver um problema no trabalho dificilmente vai ignorar

Agostinho Vuma retoma
exercício da Presidência da CTA
Maputo (O Autarca) – Um comunicado
da CTA distruribuído esta
segunda-feira (14SET20
20) anuncia o regresso do
Eng. Agostinho Vuma ao
exercício das actividades
normais e retoma da função de Presidente do Conselho Directivo da Confederação das Associações
Económicas de Moçambique. Agostinho Vuma está
ausente da actividade públicca há mais de dois meses, na sequência da tentativa de assassinato que sofreu a 11 de Julho deste ano.
Segundo o comunicado da CTA, durante o

período da sua convalescença, as actividades da
organização continuaram
normalmente.
“A CTA reitera os
agradecimentos ao Governo de Moçambique, Corpo
Médico, Corpo Diplomático, às instituições e individualidades parceiras, a todos os membros da CTA
(…) que deram a sua
solidaraiedade.■

uma chamada, algo agora a admitirmos ainda mais agravado pelo COVID e a pressão que ultimamente temos todos
vindo a sofrer para respondermos a exigências para um desempenho de 110%?
A organização por um lado determina procedimentos de ordem preventiva e pela segurança, mas por outro lado, exige ações compensatórias das perdas, pressionando os
seus colaboradores, internos e parceiros externos.
Admirado?
Por exemplo, atrasam pagamentos aos prestadores
de serviços executados, logo, prejuízos para todos os que
esperam receber,... e a economia fica em espera, perdendo, parada!
Mesmo no ambiente familiar, conduzir distraído é
um desafio persistente. Esperar razoavelmente, especificamente a geração mais jovem, de exercer qualquer restrição
no que diz respeito ao uso do smartphone,... é mesmo improvável.
Em ambos os cenários, a tecnologia que dificulta
ou impossibilita o uso de um telefone durante a condução,
pode ter também um outro impacto nas estatísticas da distração ao volante.
Os acidentes causados por condução distraída,
constituem na actualidade, um problema tão forte na sociedade, quanto o dirigir embriagado!
Com a participação de todos, recurso a ferramentas
e processos de ajuda, Estamos conseguindo reduzir e afastar do volante, o muito crítico embriagado.
Claro que também contamos consigo para usar a
telefonia móvel em modo razoável, sobretudo fora do
posto da condução automóvel ou outra máquina, pois tanto
a nossa Família, como Empregadores, Associados, Parceiros, Educadores e os Investidores, esperam por nós,
preferem continuar proporcionando-nos trabalho, equipamento e procedimentos, desse modo elevamos a economia, compensados e partilhando valores de todas as ordens,
justamente em troca pelas nossas habilidades profissionais
e companheiros de vida.
Ajudas e ferramentas estão ao nosso alcance!
Mais um custo?,... Não, consideremos antes, uma
estratégia facilitadora e compensada, via uma despesa recuperável e a muito curto prazo.
Quanto lhe custa um carro de serviço, imobilizado
uma semana em oficina ?...ou semanas em espera de peças?
Não ha seguro que nos compense dessas perdas!
Contabilidades que raramente se contabilizam!
Confiemos na fórmula mais eficaz, activa e disponível, a Formação Especializada, aplicável em todos os
lugares, devendo manter uma ordem regular, seguida por
qualidade e atento nas disciplinas das boas práticas nos actos, isso sim,... senhores Gestores,... vai facilitar a reduzirmos a maioria destas toneladas de custos, sofrimentos e impactos, com e sem covid.■

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/
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Correspondênci@ Electrónic@
Por: Leonel Marcelino

A invenção do amor, Daniel Filipe
Em todas as esquinas da cidade
nas paredes dos bares à porta dos edifícios públicos nas
janelas dos autocarros
mesmo naquele muro arruinado por entre anúncios de
aparelhos de rádio e detergentes
na vitrine da pequena loja onde não entra ninguém
no átrio da estação de caminhos de ferro que foi o lar da
nossa esperança de fuga
um cartaz denuncia o nosso amor

que a invenção do amor se processe em cadeia
Há pesadas sanções para os que auxiliarem os fugitivos
Chamem as tropas aquarteladas na província
Convoquem os reservistas os bombeiros os elementos da
defesa passiva
Todos decrete-se a lei marcial com todas as consequências
O perigo justifica-o Um homem e uma mulher
conheceram-se amaram-se perderam-se no labirinto da
cidade

Em letras enormes do tamanho
do medo da solidão da angústia
um cartaz denuncia que um homem e uma mulher
se encontraram num bar de hotel
numa tarde de chuva
entre zunidos de conversa
e inventaram o amor com caracter de urgência
deixando cair dos ombros o fardo incómodo da monotonia
quotidiana

É indispensável encontrá-los dominá-los convencê-los
antes que seja tarde
e a memória da infância nos jardins escondidos
acorde a tolerância no coração das pessoas

Um homem e uma mulher que tinham olhos e coração e
fome de ternura
e souberam entender-se sem palavras inúteis
Apenas o silêncio A descoberta A estranheza
de um sorriso natural e inesperado
Não saíram de mãos dadas para a humidade diurna
Despediram-se e cada um tomou um rumo diferente
embora subterraneamente unidos pela invenção conjunta
de um amor subitamente imperative
Um homem e uma mulher um cartaz denuncia
colado em todas as esquinas da cidade
A rádio já falou A TV anuncia
iminente a captura A policia de costumes avisada
procura os dois amantes nos becos e nas avenidas
Onde houver uma flor rubra e essencial
é possível que se escondam tremendo a cada batida na
porta fechada para o mundo
É preciso encontrá-los antes que seja tarde
Antes que o exemplo frutifique Antes

Fechem as escolas Sobretudo
protejam as crianças da contaminação
uma agência comunica que algures ao sul do rio
um menino pediu uma rosa vermelha
e chorou nervosamente porque lha recusaram
Segundo o director da sua escola é um pequeno triste
inexplicavelmente dado aos longos silêncios e aos choros
sem razão
Aplicado no entanto Respeitador da disciplina
Um caso típico de inadaptação congénita disseram os
psicólogos
Ainda bem que se revelou a tempo Vai ser internado
e submetido a um tratamento especial de recuperação
Mas é possível que haja outros É absolutamente vital
que o diagnóstico se faça no período primário da doença
E também que se evite o contágio com o homem e a mulher
de que fala no cartaz colado em todas as esquinas da
cidade
Está em jogo o destino da civilização que construímos
o destino das máquinas das bombas de hidrogénio das
normas de discriminação racial
o futuro da estrutura industrial de que nos orgulhamos
a verdade incontroversa das declarações políticas
(Daniel Filipe, A Invenção do Amor e Outros Poemas,
Lisboa, Presença, 1972)
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Continuado da Pág. 07
TEMA:
Violenta sátira a uma sociedade industrializada de
onde erradicaram os sentimentos, ou melhor, as pessoas.
ASSUNTO:
Por toda a cidade há cartazes a denunciar o amor
Oofffjjj
entre “um homem
e uma mulher”. Letras garrafais do “tamanho do medo da solidão da angústia” anunciam o “crime” de aquele homem e aquela mulher, “que tinham olhos
e coração e fome de ternura” terem inventado o amor. Os
cartazes, a rádio, a televisão denunciam a ousadia e a polícia, diz-se, está prestes a prender “os dois amantes”. Ridicularizando a perseguição, aconselha a que convoquem os
bombeiros, os reservistas, as tropas, as polícias secretas para que não fique impune um gesto que pode contaminar
uma sociedade formatada, onde não há lugar para pessoas
de carne e osso. Numa sociedade robotizada, fanatizada nas
rotinas, desumanizada, não pode deixar-se em liberdade
quem mostrar ter sentimentos. Até um menino que pediu
uma flor vai ter de ser internado e reeducado. Pessoas com
alma e coração são uma ameaça para uma civilização “das
máquinas das bombas de hidrogénio das normas de discriminação racial”. Uma civilização de máscaras não pode ter
seres reais.
AS PALAVRAS E OS SONS:
Predominam os substantivos concretos na descryção dos lugares dos cartazes e os abstractos na denúncia da
situação (solidão, angústia, fome de ternura, monotonia,
invenção, ...). Os verbos são usados no pretérito do indicativo nas frases declarativas que apregoam a perseguição;

passam a conjuntivo, com valor de imperativo, nas frases
imperativas em que, ironicamente, se diz para se convocarem forças desproporcionadas para acabar com o atrevimento de alguém ter inventado o amor. Os complementos
circunstanciais de lugar são usados no início das frases. Salientemos as metáforas surpreendentes que envolvem os
sentimentos desta sociedade industrializada: “do tamanho
do medo da solidão da angústia”, “deixando cair dos ombros o fardo incómodo da monotonia quotidiana”.
A MINHA LEITURA:
A ironia percorre todo o poema que denuncia uma
civilização sem alma nem coração, preocupada com a produtividade das máquinas. As pessoas robotizaram-se e vivem monotonamente os mesmos gestos diários, gastos, sem
novidade, esgotados. A industrialização submergira as pessoas e Ford inventara a produção em cadeia, onde as pessoas eram mais uma peça da máquina, cumprindo apenas
um gesto que substituísse os passos da cadeia produtiva que
as máquinas ainda não cumpriam. Desumanizadas, as pessoas não viviam, nem contavam para nada. Os relacionamentos, sobretudo nas grandes cidades, não aconteciam. As
pessoas atropelavam-se, viviam angustiadas, com medo,
sozinhas. Em Portugal, acrescia o peso da mão férrea da ditadura que agravava ainda mais as características de uma
civilização em que as pessoas tinham desistido de ser pessoas. Quem desobedecesse ao padrão geral era apontado a
dedo e eliminado, pois havia o perigo de se perder o controlo da situação. Não se podia pensar nem sentir. Era preferível fechar as escolas, prender as pessoas, reeducá-las.
O poema funciona como um panfleto de denúncia
desta civilização sem rostos.■

MISAU alerta sobre aumento de casos da covid-19 no país
Maputo (O Autarca) – O MInistério da Saúde alertou nesta segunda-feira (14SET2020) que a situação da pandemia
da covid-19 no país, sobretudo na cidade e província de Maputo, continua preoucupante, face ao aumento do número de casos. Segundo o MISAU, o aumento dos casos da cavid-19 em Moçambique nas últimas duas semanas em pouco mais de
30% de todos os indicadores representa uma ameaça para a Saúde Pública e para a estabilidade sócio-económica do país.
“Este facto significa que estamos a ter falhas nas medidas de prevenção, o que nos remete à certeza de que caso não haja
uma mudança radical do comportamento em todos nós, investindo na prevenção e na eliminação de todos os factores de risco
concorrentes para a contaminação pela doença, podemos caminhar para o colapso do nosso sistema de saúde”. Nas primeiras
duas semanas de Setembro, o país registou um aumento de 1.566 casos que representam uma média de 112 casos por dia e
corresponde a 28.6% de todos os casos registados no país em comparação ao cumulativo de 3.916 casos que existiam no final de Agosto. Importa referir que o número de doentes da covid-19 em regime de internamento hospitalar duplicou em apenas duas semanas com o registo de 44 novos casos. O número de óbitos, registou um acréscimo de 34%. “Queremos por isso, apelar a toda a sociedade para que tenha uma atitude mais consciente e redobrar os esforços na prevenção da covid-19”.■
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