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EDITORIAL 
 

Parabéns Beira pelo Civismo Eleitoral 
 Beira (O Autarca) – Está de parabéns a cidade da 
Beira, os seus munícipes e instituições pela forma cívica e 
ordeira como se comportaram durante a realização da quin-
ta eleição autárquica, começando pelo ambiente que carac-
terizou a campanha eleitoral e no próprio dia da votação 
(10out2018), incluindo os dias subsequentes marcados pelo 
conhecimento dos resultados eleitorais. 
 Diga-se de passagem que o Município da Beira foi 
dos poucos do total das 53 autárquias moçambicanas que 
teve uma eleição livre, justa e transparente, num ambiente 
meramente cívico e ordeiro. E foi uma das autárquias que 
registou uma eleição mais disputada, mas valeu a postura 
cívica e ordeira dos intervenientes, facto que espelha clara-
mente que a Beira é um exemplo de cultura política demo-
crática multipartidária em Moçambique. 
 Durante   a  campanha  eleitoral,  as  caravanas  dos  

principais partidos cruzaram-se inúmeras vezes e em nen-
hum momento houve registado de cenários anómalos, que 
colocassem em causa o processo e a integridade física dos 
membros das campanhas eleitorais. 
 No dia da eleição, tirando as irregularidades marca-
das pela abertura tardia de algumas mesas de votação, não 
houve registo de grandes anormalidades. Todos os cidadãos 
que se dirijiram aos postos de votação exerceram normal-
mente o seu dever cívico. Os cidadãos beirenses conscien-
tes das implicações que poderiam advir, acataram rigorosa-
mente as instruções dos órgãos eleitorais, entre elas uma 
importante que impunha que os eleitores depois de votar 
deviam abandonar os postos e aguardar o anúncio dos re-
sultados em suas casas. Esse apelo foi exemplarmente cum-
prido na autarquia da Beira. 
 Houve alguma demora na divulgação dos dados  o-   

ficiais, mas os cidadãos beirenses  sou-   
 

Frase: 
 

A coisa mais indispensável a um homem é reconhecer o uso 
que deve fazer do seu próprio conhecimento – Platão 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 15/10/2018 

Compra Venda Moeda País 

69.42 70.81 EUR UE 

59.92 61.12 USD EUA 

4.15 4.23 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 
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beram aguardar com a necessária paciência, não tendo ha-
vido qualquer tentativa de manifestação de agitação.  
 O partido que acabou sendo proclamado vencedor 
da eleição, nomeadamente o MDM – Movimento Demo-
crático de Moçambique antecipou a sua declaração e cele-
bração de vitória, mas também não exacerbou os ânimos 
dos restantes concorrentes.  
 O cabeça-de-lista da Renamo, Manuel Bissopo, nu-
ma expressão claramente democrática, até aqui muito rara 
em Moçambique, não perdeu tempo para reconhecer a der-
rota do seu partido, uma manifestação que foi amplamente 
saudada pelos munícipes beires. 
 Por último, resta-nos felicitar o parido vencedor, 
designadamente o MDM – Movimento Democrático de 
Moçambique e o seu cabeça-de-lista Daviz Simango,  dese- 
  

jando continuação de bom trabalho a frente dos destinos da 
Beira. 
 O MDM e Daviz Simango foram reconduzidos à 
governação da autárquia da Beira pelo mérito decorrente da 
importante obra que realizaram em prol do desenvolvimen-
to da urbe. O MDM e Daviz Simango tem importantes pro-
jectos orientados para o desenvolvimento da Beira e até 
certo ponto havia o receio que tais projectos fossem falir 
caso o partido e o seu cabeça-de-lista não fossem eleitos 
para mais um mandato. Como referimos na edição nº 3566, 
de 11Out18, o perfil do cabeça-de-lista do MDM, Daviz Si-
mango, foi determinante para a vitória do partido. 
 Quanto a Augusta Maita, cabeça-de-lista da Frente 
de Libertação de Moçambique (FRELIMO), ficou claro o 
seu bom desempnho e também o défice de tempo suficiente 
de preparação da sua campanha.■ (Redacção) 

Frelimo vence quatro municípios com vantagem de 
apenas 1% ou menos 

 Maputo (O Autarca) – Em 
quatro dos 44 municípios cuja vitória 
foi atribuída à Frelimo, a vantagem foi 
de 1% ou menos. Em duas dessas qua-
tro autarquias a contagem paralela atri-
bui vitória à Renamo, que está a con-
testar os resultados. 
 Em Monapo, a contagem pro-
visória do STAE/CNE deu vitória à 
Renamo com 706 votos acima da Freli-
mo. Mas a Comissão Distrital de Elei-
ções local apresentou os resultados o-
ficiais que dão vitória à Frelimo com 
206 votos acima da Renamo (1.08%). 
Depois da contradição, a CNE/STAE 
removeu os resultados de apuramento 
provisório em Monapo mas o Boletim 
tem cópia guardada. 
 Em Alto Molócuè, a contagem 
paralela  do  EISA deu vantagem à Re- 
 

namo  em 1.090 votos, mas a CDE lo-
cal apresentou resultados oficiais com 
vitória da Frelimo com 113 votos aci-
ma da Renamo (0,63%). 
 Em Moatize, a CDE local 
declarou vitória da Frelimo com 98 vo-
tos acima da Renamo, representando 
0,49% de vantagem. 
 Na Matola, a Comissão de E-
leições da Cidade atribui vitória à Fre-
limo com 2.197 votos cima da Rena-
mo, representando 0,77% de vantagem. 
Na Matola e Moatize não houve conta-
gem paralela. 
 A Renamo tem vitória confir-
mada em sete municípios, nomeada-
mente Nampula, Quelimane, Nacala, 
Angoche, Ilha de Moçambique, Chiú-
re, Cuamba. Está a reclamar nos quatro 
municípios  onde  a  Frelimo  ganhou à  

tangente, mais Marromeu, onde a Polí-
cia desapareceu com urnas depois de 
ter atacado postos de votação com dis-
paros de armas de fogo e de granadas 
de gás lacrimogéneo. Está em posição 
de ganhar em Malema, que está fora do 
prazo legal para publicar resultados. 
 

Renamo e MDM unem-se para 
denunciar fraude na Matola 
  Membros da Comissão de E-
leições da Cidade (CEC) da Matola in-
dicados pela Renamo e MDM apresen-
taram ontem à imprensa três editais de 
apuramento intermédio das Eleições na 
Matola, todos eles assinados pelo pre-
sidente da CEC, Carlos Comé e carim-
bados com selo em uso na instituição. 
Todos apresentam resultados diferen-
tes. Os representantes da oposição na 
CEC da Matola alegam que esta é a 
evidência da adulteração de resultados 
que deram a vitória à Frelimo.■ (CIP) 
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Cornelder de Moçambique celebra vigésimo aniversário 

 

 

 Beira (O Autarca) – A 
Cornelder de Moçambique (CdM) 
celebra nesta segunda-feira (15 Out 
18) o vigésimo aniversário da sua 
criação. 
 Fundada em 1998, com sede 
na cidade da Beira, a Cornelder de 
Moçambique S.A é uma joint ven-
ture entre a Cornelder Corporation 
Moçambique B.V. e a Empresa 
Portos e Caminhos de Ferro de Mo-
çambique (CFM-EP), tendo a mis-
são de exploração e gestão dos Ter-
minais de Carga Geral e de Conten-
tores e propósitos múltiplos do Por-
to da Beira, na província central de 
Sofala 
 A CdM, uma das 100 maio-
res empresas moçambicanas, na sua 
visão aposta ser a principal porta de 
escolha para os comerciantes do-
mésticos e internacionais que movi-
mentam cargas dentro ou fora da 
região da África Austral. 
 Devido a sua localização es-
tratégica, o Porto (índico) da Beira 
desempenha  um papel de extrema 
importância para a economia de 
Moçambique e dos países do inter-
land da África Austral, assumindo-
se fundamentalmente como a prin-
cipal opção de saída e entrada de 
mercadorias do Zimbabwe, Malawi, 
Zâmbia, Botsuana e República De-
mocrática do Congo (RDC). 
 A empresa também destaca-
se pelas suas importantes acções de 
responsabilidade social corpoarati-
va beneficiando diversos sectores 
da comunidade local e nacional.■ 
(Redacção)   

O seu Diário Electrónico Editado na Beira 
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Vodacom lança 4ª edição de Programa de Graduados 
 

  Maputo (O Autarca) – A Vo-
dacom acaba de lançar o programa de 
integração de jovens moçambicanos 
recém-graduados em universidades na-
cionais e não só. Designado “Discover 
Graduate Programme” (Programa de 
integração de graduados na Vodacom), 
a iniciativa foi desenvolvida para iden-
tificar líderes na operadora e consiste 
na contratação, por tempo indetermina-
do, de jovens que acabam de se formar. 
 Esta é a 4ª edição do programa 
de graduados, no qual são selecionados 
jovens de nacionalidade moçambicana 
que tenham concluído o grau de licen- 
ciatura ou mestrado no ano lectivo de 
2017 e os que irão concluir até Dezem- 
 

bro do presente ano. 
 Esta iniciativa manifesta o in-
teresse da Vodacom em procurar na ju-
ventude a sua força de trabalho, contri-
buindo para o desenvolvimento socioe-
conómico das famílias moçambicanas 
e, a longo prazo, para a evolução da e-
conomia nacional. 
 Para aceder a este programa os 
graduados precisam ter obtido uma 
média de frequência igual ou superior 
a 14 valores e que não tenham mais 
que um ano de experiência profissio-
nal. “Com esta iniciativa pretendemos 
absorver para o mercado de emprego 
jovens que buscam o seu primeiro em-
prego, tendo em conta  as  dificuldades 
 

que os recém-graduados têm enfrenta-
do no país para obter emprego sobre 
tudo quando não possuem nenhuma 
experiência profissional” – esclareceu 
Vitor Menetiane, Director de Recursos 
Humanos da Vodacom, acrescentando 
que a idade dos concorrentes não deve 
ser superior a 25 anos.  
  Para a presente edição do Pro-
grama dos Graduados, a Vodacom pre-
tende recrutar graduados nas áreas de: 
Engenharia Electrónica, Engenharia 
Informática, Informática de Gestão, 
Engenharia Electrotécnica, Contabili-
dade e Auditoria, Contabilidade e Fi-
nanças, Psicologia Organizacional, 
Marketing e Gestão.■ (Redacção) 
 

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 

Piso molhado?.... Condutores, Ocupantes & 
Passageiros em acrescido Risco!! 

 

 Prezados Condutores, 
 Como primeiríssima regra, devemos saber e apli-
car a verificação da  pré-condição do veiculo, se capaz ao 
desafio desta arriscada jornada, redobrando o atento quanto 
ao estado dos pneus, limpa-vidros, luzes e sobretudo a ope-
racionalidade de todos os instrumentos de sinalização, con-
trolo e alerta,  disponíveis a bordo do veiculo e no posto de 
condução. 
 

   

 Relativamente a perícia durante a mobilidade, im-
porta ter presente: 
 5 erros a evitarmos quando conduzimos o veícu-
lo em desafio de pavimento molhado – encharca-do ou 
húmido! 
 Dado o factor piso molhado e apesar do alívio 
bem-vindo associado às chuvas, há uma acrescida probabi-
lidade de um veículo derrapar, sempre que o guiemos pela 
via das aparentes facilidades informais e ou por excessos! 
 O número e frequência de colisões, deve fazer-nos 
estar atentos, pois a maioria dos motoristas/condutores 
necessita de alertas sobre alguns factos básicos, os quais se 
forem atempadamente  aplicados, revertem num impacto 
positivo reduzindo o risco de incidentes, ou sinistros. 
 Para os condutores competentes (mesmo que você 
ache que é) tal como aqueles que podem achar que não pre-
cisam da valiosa informação, por favor, esteja atento e, pe- 
  

 

lo menos, passe este alerta,  para outro condutor eventual-
mente "distraído" ou portador de confiança excessiva. 
 Erro nº 1: Não ajustar a velocidade às condições 
 O limite de velocidade é apenas um começo; os 
condutores/motoristas devem adoptar e moderar a velocida-
de de modo a harmonizar e a corresponder às condições i-
mediatamente disponíveis no campo de visão e de acção: 
 Os factores que devem sempre ser considerados 
são: 
 A Visibilidade, A Distancia de Segurança, O Trá-
fego & Transito e a Aderência dos pneus ao solo! 
 

 
 

 Solução: se a visibilidade for condicionada e ou se 
a estrada estiver molhada, o condutor deverá diminuir sig-
nificativamente a velocidade. Isso lhe dará mais tempo para 
responder a qualquer incidente e ajudar a evitar uma situa-
ção de perda de estabilidade, aderência e tracção dos p-
neus ou seja sustento da viatura sob controlo da trajectória 
na via. 
 Erro nº 2: realizar mais de um acto, de cada vez 
 Mesmo em condições claras e secas, é fácil sobre-
carregar o único pneu que acaba sendo solicitado a fazer o 
máximo quando um condutor/ motorista tenta fazer mais de 
uma coisa de cada vez, como por exemplo, mudar de direc- 
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 Na condução em clima húmido, o risco de perder a 
aderência e tracção dos pneus ao solo, aumenta significati-
vamente quando um motorista tenta forçar o veículo a fazer 
duas ou mais actividades, ao mesmo tempo. 
 Solução: Faça uma coisa de cada vez - trave, de-
pois vire / gire e acelere. Isso ajudará a evitar a exigência 
do pneu que leva o peso dos requisitos de tracção, reduzin-
do assim a chance de uma situação de perda de aderência e 
possível saída da trajectória. 
 Erro nº 3: Não olhar o suficiente, adiante! 
 Muitos condutores olham apenas à frente do seu 
próprio veículo, muitas vezes perdendo a detecção de uma 
alteração ou instabilidade nas condições no caminho para o 
qual terão de responder.  
 Uma mudança de faixa ou uma travagem preventi-
va poderia ser a única coisa necessária para evitar um inci-
dente na condução em tempo húmido, no entanto, poderá o-
correr, somente se estiver  prevenido com tempo e espaço 
disponível, tendo em conta a velocidade. 
 Solução: Sempre Atento em frente, e sustente seus 
olhos em movimento. Olhe e observe mais para frente (12 a 
15 segundos) e também para prever o que os outros veícu-
los ou transito, podem fazer e criar problemas.  
 Deve aprender o saber de que a distancia de afasta-
mento e ou de segurança em mobilidade rodoviária , deve 
ser conhecida, avaliada , controlada e quantificada, sempre 
referente ao tempo,  em segundos! 
 Detectar problemas ou o potencial risco, e sobre-
tudo aplicar o correcto método preventivo, com antece-
dência e o mais cedo possível,  faz exactamente a diferen-
ça entre uma colisão e o evitarmos um ou mais sinistros. 
 Erro nº 4: Não manter o afastamento e a distân-
cia,  suficiente 
 A maioria dos condutores/motoristas não cones-
guem manter espaço suficiente entre seu veículo e outros 
veículos ao seu redor. Desconhecem e ou desprezam a apli-
cação essencial da regra dos 5 a 6 segundos! 
 Frequentemente, posicionam-se muito próximos 
do veículo à frente.  
 Mas, manter o espaço "aberto" para os lados tam-
bém é crítico - você pode precisar desse espaço rapidamen-
te. Se você não tiver esse afastamento, não terá uma opção 
eficaz para fuga e de modo a evitar um incidente ou sinis-
tro. 
 Solução: Reduza a aceleração para manter um es-
paço aberto em pelo menos um dos lados do veículo.  
 O espaço é o seu melhor amigo na estrada - para 
a frente, lados e traseira.  
 É difícil colidir com algo se você tiver margem de 
manobra, ao redor do veículo. 
 Erro nº 5: Não dedicar toda a sua atenção ao mo-
vimento que dirige 
 

 
 Conduzir com clima adverso e ou molhado, requer 
concentração total para que você possa ajustar e moderar 
constantemente a velocidade, permitindo melhor aderência 
dos pneus ao solo, domínio da posição, e detectar possíveis 
riscos, adaptando um plano de fuga adequado e aplicável o 
mais cedo possível.  
 Uma "armadilha" -  pingos de óleo e ou diesel in-
felizmente são frequentes nos nossos pavimentos de circu-
lação rodoviária ( revela cultura desalinhada face ao meio 
ambiente, ignorância, negligencia e desprezo de quem deve 
controlar, fiscalizar  e evitar )  - GRAVE,..provoca pneus 
perdendo aderência, ou outro veículo inesperadamente, per-
dido na trajectória e saindo em direcção ao seu... 
 

   

 Se você adicionar outras actividades que distraem a 
condução, como,  consultar a telefonia móvel ou mudar a 
estação de rádio, comer e ou beber ao volante, nesses 
instantes que requerem redobrada atenção durante o clima 
de chuva,  tempo instável, alta frequência de transito e ou 
piso em desafio escorregadio, o risco de acidente, aumenta 
drasticamente, podendo transformar-se em perigo e grave 
sinistro. 
 Solução: mantenha o foco na trajectória e rota que 
segue. As precauções de senso comum incluem programar 
sistemas de navegação e ajustar selecções de música antes 
de conduzir, e, é claro, ignorar completamente as interfe-
rências da telefonia móvel ou celular, durante a mobilida-
de e sempre que,  ao volante! 
 Ainda que seja um condutor muito experiente, te-
mos certeza de que os 5 apontamentos,  aqui mencionados 
acima,  merecem ser compartilhados com colegas, chefias, 
familiares e até mesmo amigos, antes ou durante a próxima 
jornada, principalmente num ambiente de clima húmido e 
ou piso com aderência duvidosa. 
 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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PGR lança Manual de Investigação e Procedimento 
Penal de Crimes contra a Fauna Bravia 
 Maputo (O Autarca) – A Pro-
curadoria Geral da República (PGR), 
lança em Maputo, capital moçambica-
na. o Manual de Investigação e Proce-
dimento Penal de Crimes contra a Fau-
na Bravia. Trata-se de uma obra que a-
presenta os procedimentos a serem se-
guidos pelos magistrados do Ministério 
Público (MOP) e Judiciais na tramita-
ção de processos-crime relativos à ex-
ploração e exportação ilegal de espé-
cies da flora e fauna bravia e ainda, 
permitirá a criação de uma base de da-
dos de processos, com foco no tráfico 
de animais selvagens. 
 O lançamento do manual in-
tegra o conjunto de iniciativas inseri-
das no seminário que a PGR promove 
em Maputo, entre hoje e amanhã, sob o 
lema: “Fortalecimento  do Ministério 
Público na  Defesa  dos  Interesses Co- 

lectivos e Difusos.  
 Durante o evento, no primeiro 
dia, esta segunda-feira (15Out18)  fo-
ram ssinados memorandos de entendi-
mento entre a Procuradoria-Geral da 
República de Moçambique e as suas 
congeneres de Botswana e Tanzânia 
relativos ao combate ao crime organi-
zado transnacional, com destaque para 
o tráfico de seres e órgãos humanos; 
tráfico de drogas; tráfico de armas; cri-
mes cibernéticos; crimes contra a fauna 
e flora; fraude fiscal; importações e ex-
portações proibidas; branqueamento de 
capitais; financiamento ao terrorismo; 
corrupção e rapto. 
 O seminário que juntará ma-
gistrados do Ministério Público e Ju-
diciais, representantes dos órgãos e 
instituições do Estado relevantes no 
tratamento  das  matérias  a  abordar, a- 

gentes do Serviço Nacional de Inves-
tigação Criminal (SERNIC), parceiros 
de Cooperação da PGR, advogados, 
técnicos e assistentes Jurídicos, repre-
sentantes das organizações não gover-
namentais, comunidade académica e 
organizações da sociedade civil, in-
cluindo a participação de magistrados 
séniores da África do Sul, Botswana e 
Tanzânia, visa essencialmente reflectir 
sobre a intervenção do Ministério Pú-
blico moçambicano na Defesa de Di-
reitos e Interesses Colectivos e Difu-
sos; Identificar e discutir os desafios 
do MP na tramitação de processos-cri-
me relativos a exploração e exportação 
ilegal de espécies da flora e fauna 
bravia; Partilhar experiências de outros 
países no domínio da protecção de es-
pécies, tratamento e destino dos bens 
apreendidos, entre outra matéria.■ (R)  
 

 



 

2022 
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DESPEDIDA do BISPO... 

 No jantar de despedida, depois de 
20 anos de missão à frente da diocese da 
cidade, o Bispo discursa:        

 - «A primeira impressão que tive 
desta cidade foi com a primeira confis-
são que ouvi. A pessoa em causa confes-
sou ter desviado um aparelho de Televi-
são 3D, dinheiro do subsídio de férias 
dos funcionários da empresa onde traba-
lhava, além de ter aventuras amorosas 
com as esposas dos colegas. Também se 
dedicava ao tráfico de droga e tinha 
transmitido uma doença venérea à pró-
pria esposa. Assustado, fiquei com os ca-
belos em pé...         

 Porém, com o passar do tempo 
conheci uma diocese cheia de gente res-
ponsável, com valores éticos, compro-
metida com a sua fé!…» 
   

 Entretanto, atrasado e suando. Che-
ga apressado o Presidente da Câmara pa-
ra prestar homenagem ao Bispo. Pede 
desculpas pelo atraso e começa o seu 
discurso político:  
 - … «Nunca vou esquecer o dia em 
que o senhor Bispo chegou à nossa dio-
cese! Como poderia? Tive a honra de ser 
o primeiro a me confessar a ele!...» 
     [Seguiu-se um silêncio aterrador]  
----------------------------------------------- 

MORAL DA ‘ESTÓRIA’: 
      Nunca se atrase...E…quando se a-
trasar, fique de boca fechada! 
----------------------------------------------- 
   ■ DIALOGANDO© Mphumo Kravei-
rinya (PhD): Professor Doutor, investigador, 
formado em Ciências da Comunicação e Cul-
tura pela Universidade de Lisboa). Artista 
Plástico e Autor do Mural Épico da Praça dos 
Heróis de Maputo, Moçambique, 

(Texto de 2013, adaptado de anónimo) 
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