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EDITORIAL 
 

Urge rever a política monetária nacional 
 
  Beira (O Autarca) – A actual política monetária 
nacional inclui alguns aspectos desajustados a realidade só-
cio-económica do país. 
 É crescente no país a necessidade de satisfação dos 
anseios dos cidadãos e a política monetária deve estar adap-
tada de forma a responder em tempo últil essa procura pe-
los serviços financeiros. 
 Em Moçambique, o acesso ao crédito bancário ain-
da é um privilégio enquanto é uma necessidade básica que 
todos os cidadãos com interesse deviam ter o direito de se 
beneficiar. Tudo por causa da excessiva burrocracia impos-
ta ao processo. 
  

 Determinados instrumentos que orientam a circula-
ção monetária no país são demais caducos, datando alguns 
do período colonial, constituindo uma séria barreira a boa 
prestação dos serviços financeiros ao cidadão e, consequen- 
temente, uma grande limitante a celeridade do processo de 
desenvolvimento global do país. 
 Por exemplo, urge o Banco de Moçambique (BM) 
inovar a norma que regula a transação de um cheque de um 
banco para outro. Não faz sentido que um cidadão que pro-
cede o depósito de um cheque de banco diferente tem de a- 
guardar 72 horas (três dias) para efeitos de compensação. 
Torna-se ainda mais  rídulo  tratando-se  de  um  cheque  da 

mesma praça.  
 

  

 

 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 16/11/2020 
Compra Venda Moeda País 

86.4 88.1 EUR UE 

72.96 74.39 USD EUA 

4.73 4.82 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

  
Frase: 

Acredite em si próprio e chegará um dia em que os outros não 
terão outra escolha senão acreditar com você.■ – Cynthia Kersey 
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 Os “engenheiros” da política monetária devem 
considerar os constrangimentos que esse cenário cria aos 
cidadãos, e terem em conta também o tempo que o cidadão 
teve de esperar para receber o pagamento, numa situação 
pior ainda quando a entidade que tem de pagar é o Estado 
bastante moroso nesse processo. 
  Relativamente ao manuseamento de cartões bancá-
rios, sobretudo quando o cidadão acede a uma ATM de 
banco diferente, quando o dispositivo é “engolido” o utente 
tem de esperar 72 horas para reaver o cartão. Pior quando o 
cartão é “engolido” numa sexta-feira, só poderá reave-lo no 
seu banco a partir de quarta-feira da semana seguinte.  
 São procedimentos que não tem sentido, sobretudo 
numa economia em crescimento e numa sociedade com ca-
da vez maiores necessidades de satisfação dos seus anseios. 
 Fica, deste modo, registada a nossa modesta contri-
buição para o Banco de Moçambique despertar a fim de ser 
mais criativo e inovador, envidando esforços para remover 
do sistema financeiro nacional alguns procedimentos que se 
afiguram claramente desajustados a realidade actual e que 
contribuem para a limitação do processo global de desen-
volvimento do país.■ (Redacção) 
 
 

 A indústria financeira nacional está ligada as tecno-
logias modernas de informação e comunicação, que permi-
tem a facilitação da celeridade das transações inter-bancá-
rias, não se justificando a regra do século passado de 72 ho-
ras para efeitos de compensação de um cheque depositado 
num banco diferente. A manutenção desse procedimento de 
alguma forma revela falta de criatividade ao nível do sector 
financeiro nacional regulado ao mais alto nível pelo Banco 
de Moçambique. 
 Uma outra intervenção urgente que se exige ao 
Banco de Moçambique, ainda relacionada com a transção 
de um cheque de um banco para outro, prende-se com a ne-
cessidade de remoção da burrocracia implementada pelos 
bancos comerciais que impede aos cidadãos procederem o 
depósito de um cheque de banco diferente depois de meio 
dia (12 horas), obrigando o cidadão a ter que guardar o che-
que com ele até o dia seguinte, com todos os riscos de se-
gurança que esse procedimento cria. Torna-se mais grave 
quando isso sucede numa sexta-feira tendo em conta que 
alguns bancos não abrem ao público nos sábados, privando 
o direito do cidadão do depósito por um período de 72 ho-
ras até segunda-feira seguinte, e ainda depois de concretizar 
o depósito tem de ficar a espera por mais 72  horas  para  e-  
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 Félix Machado promete trabalho para elevar o golfe 
beirense, e toma posse sexta-feira próxima (20.11.20)  
 Beira (O Autarca) – Félix 
Machado reeleito sexta-feira última pa-
ra terceiro mandato consecutivo de 4 a-
nos a frente dos destinos do Clube de 
Golfe da Beira, aposta criar e promo-
ver uma sociedade nova de golfistas e 
dirigentes da colectividade composta 
por jovens comprometidos com o de-
senvolvimento da modalidade e da co-
lectividade, com capacidade de induzir 
uma nova dinâmica e visão às activida-
des da agremiação, atenta ao progresso 
global do desporto. 
 A cerimónia de tomada de pos-
se do novo elenco governativo do Clu-
be de Golfe da Beira, uma das colecti-
vidades desportivas mais antigas do 
país (113 anos) está marcada para a 
tarde da sexta-feira próxima (uma se-
mana depois da sua eleição por unani-
midade dos associados) nas instalações 
do clube, na Ponta-Gêa.  
 No novo mandato a frente de 
uma equipa coesa descrita por “grupo 
de trabalho consensual e de sucessão”, 
Félix Machado pretende desenvolver a 
sua gestão assente em cinco pilares 
fundamentais, nomeadamente Associa-
tivismo, Desportivismo, Solidariedade, 
Idoneidade e Cultura.  
 Desafia transformar o golfe 
numa modalidade para todos, desmes-
tificando o pré-conceito que gravita na 
maioria das mentes de que se trata de 
um desporto de elites. No contexto da 
implementação desta empreitada, Félix 
Machado diz que procurará persuadir o 
governo à considerar o clube um espa-
ço de utilidade pública que contribui 
para o desenvolvimento do golfe e do 
meio-ambiente da cidade da Beira.■ (R) 
 
 

Presidente da República Felicita 
Félix Machado pela Reeleição 

 

golfe na Beira, o que 
honra sobremaneira 
a modalidade e o 
Clube de Golfe da 
Beira em particular. 
 No facebo-
ok, Félix Machado 
escreveu que o  Clu- 

 Beira (O 
Autarca) - O Presi-
dente da República, 
Filipe Nyusi felici-
tou Félix Machado 
pela sua reeleição ao 
cargo de Presidente 
do Clube de Golfe 
da Beira. Numa mensagem transmitida 
pela Rádio Moçambique, Filipe Nyusi 
afirmou "felicito o Félix Machado pela 
sua reeleição" e na mesma ocasião a-
gradeceu ao reeleito presidente do Clu-
be de Golfe da Beira pelo convite para 
jogar golfe na Beira. Filipe Nyusi será 
o primeiro Presidente da República de 
Moçambique a jogar golfe na  Beira,  o 

be de Golfe da Beira “agradece e a-
guarda com ansiedade”, referindo-se 
ao Presidente da República para jogar 
golfe na Beira, tendo acrescentado que  
“o Presidente da República é exemplo 
de liderança, ele sai da sua rotina para 
melhorar a autoestima de sua equipe e 
esta é mais uma demonstração desse 
seu lado”.■ (Redacção)  
 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 
CONSULTOR 

BEIRA 
SOFALA 

Comandante Gaivão Road, N°160 P4NTA-GEA                                        
Tel: +258 825782820 ,+258 845782820 
Email: zezeca07@gmail.com, zezeca07@yahoo.com.br  
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NOVO ELENCO DIRECTIVO DO CLUBE DE GOLFE DA BEIRA 

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 

E Quantos Km podem Durar, os Pneus Novos? 
 
 

 

 Reduzir Custos na ordem do dia,... 
 Um apontamento que merece certamente conheci-
mento a todos os profissionais e em particular, aos licen-
ciados para dirigirem volantes, atendendo aos compro-
missos e disciplinas para com a segurança rodoviária, con-
sumos, custos, meio ambiente e conforto. 
 Sabermos quantos Km deve um Pneu realizar, 
comparando com os dados registados pelo fabricante, dis-
poníveis, visíveis por expostos, no próprio Pneu! 
 Não foi porque o Chefe me disse, baseado nas ex-
periências e aprendizado do passado! 
 Não foi porque o mecânico ou o tecnico de ven-
das, me eesclareceram! 
 Mas também Não foi motivo de sensibilização a-
cerca da importância dos Pneus, abordado nos cursos low 
cost, editados e praticados no mercado, infelizmente em 
nome das tecnlogias da condução defensiva,...    
 Sim, porque devemos de respeitar os procedimen-
tos sobre o correcto uso dos meios, que determinam como 
devemos observar, controlar, manter, de modo a usufruir-
mos da segurança, economia e conforto que os equipa-
mentos estudados, desenvolvidos e licenciados para mobi-
lidade rodoviaria, nos proporcionam. 
 Muitos pneus apresentam gravado no flanco, uma 
informação de registo "Treadwear" que nos permite saber 
com aproximação, quantos quilómetros vão percorrer ou 
durar.  
 Tenhamos em consideração que terão de ser cum-
pridos os procedimentos de correcto uso e satisfação de 
conformidades alinhadas com a regular manutenção dos 
Pneus, das Rodas,  e sobretudo função do conhecimento e 
qualidade dos desempenhos por Boas Práticas do Con-
dutor, do Mecânico, da Inspecção, da Gestão da Frota  e 
bem assim dos Serviços de Assistência Técnica. 
 Sabia que é possível saber qual é a média de vida 
de um pneu antes de o comprar?  
 Para tal deve consultar o número que acompanha o 
registo “Treadwear” que se encontra gravado de origem 
no flanco do pneu. 
   
 

 
 

 Trata-se de uma informação que é obrigatória 
estar exposta pelo fabricante, em todos os Pneus homo-
logados e destinados ao uso de veículos automóveis ligei-
ros, com ou sem 4x4, vendidos na União Europeia. 
 A etiqueta Treadwear faz parte do Padrão de Uni-
formidade de Classificação de Pneus (UTQG), um conjunto 
de testes de homologação estabelecido pela NHTSA (o or-
ganismo norte-americano equivalente ao INATTER), e pre-
tende servir como indicador de comparação entre diferentes 
pneus para facilitar a melhor opção, na decisão de compra.  
 Assim, se está em dúvida entre a aquisição de dois 
pneus idênticos em prestações e preço, poderá optar por a-
quele que promete mais km e maior duração, ou seja, o que 
tem um índice de Treadwear mais elevado. 
 Mas também Não foi motivo de sensibilização a-
cerca da importância dos Pneus, abordado nos cursos low 
cost, editados em nome da condução defensiva,...  
 O Índice Treadwear para que serve?  
 Ao índice de referência foi atribuído o valor de 
100!  
 Assim, um pneu com Treadwear 200 durará, teori-
camente, o dobro de um com Treadwear 100, enquanto que 
um de índice 400 supõe-se a possibilidade de uma durabili-
dade, quatro vezes maior. 
 Mas afinal quanto tempo dura um pneu de Tread-
wear 100? Na verdade, muito  pouco.  Um  pneu  de  índice  

O seu Diário Electrónico  Editado na Beira 
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 pneus.  

 Pagamos para sermos tecnicamente assistidos nas 
revisões de manutenção da viatura ou da frota, fazem dia-
gnósticos, reparam, experimentam o carro, mas infelizmen-
te, a ignorância e o relaxe, continuam faturando com des--
prezo aos condutores!   
 O padrão de uniformidade UTQG é composto ain-
da por mais dois critérios que permitem avaliar as perfor-
mances de um pneu, para além do Treadwear: 
 Índice de Tracção - TRACTION 
 Este outro critério avalia a capacidade de um pneu 
em parar em linha recta e numa superfície molhada. A clas-
sificação varia entre AA (melhor nota), letra A ou B e ou 
C. 
 

 Índice da Temperatura  
 Este critério define o nível de resistência de um 
pneu à produção de calor (temperatura) e a sua capacidade 
em dissipá-la durante os testes efetuados num banco de si-
mulação.  
 A classificação é efetuada de acordo com um barô-
metro que varia entre A - ambiente quente, (melhor nota) 
ou B - clima médio e a letra C - ambientes frios (embora 
não suficiente ao recomendável para uso em gelo ou neve)! 
 A letra C, constitui também o indicativo mínimo a-
ceitável para uma comercialização no mercado! 
 As prioridades para reduzirmos custos, devem 
atender antes, por formação adequada e capaz!   
 Saudamos - Best Regards - 诚挚的问候 - مع 
ات ب التحی       ■أطی
 

Continuado da Pág. 07 
110 é, para efeitos de desgaste, um pneu de competição em 
circuito especifico.  
 Um índice de entre 200 e 280 é habitual em pneus 
desportivos de estrada, mas apresentam reduzida profundi-
dade de desenho do piso. Outra limitação de compromisso 
ao circular em piso molhado. 
 Um índice de 350 é uma boa referência como 
pneu de uso abrangente e duração média.  
 Assim, um pneu cujo índice de Treadwear seja su-
perior a 350, encontra-se potenciado ao uso como um pneu 
com muito boa durabilidade. 
 Na intenção da otimização, não exageremos a ad-
quirir Pneus exclusivamente capazes de um índice de 600. 
 Existem no entanto, diversos factores técnicos a 
harmonizar aquando da decisão de compra de novos Pneus. 
 Importa atendermos aos compromissos que tenham 
a haver com o tipo de terreno ou pavimento, e condições 
climáticas de maior frequência na utilização da viatura.  
 Quantos Km (aproximadamente), para a duração de 
um Pneu novo? 
 Como referência orientadora, quantos Km podere-
mos esperar de um pneu novo? RE: multiplicando o índice 
de Treadwear gravado na borracha, por 120, vamos obter u-
ma aproximação dos quilómetros previstos. Ex.índice 400 x 
120 = 48.000 Km. N.B., para atingir ou mesmo exceder os 
Km previstos a percorrer e de acordo com o índice Tread- 
wear, é indispensável, cumprirmos com os procedimentos 
antecipados da condução, agindo por pré-observação 
diária, atenta e adequada  relativamente a todas as rodas e  
  

Município da Beira reforça capacidade de recolha de lixo 
 Beira (O Autarca) – O Presi-
dente do Conselho Municipal da Beira, 
Daviz Simango procedeu na manhã 
desta segunda (16NOV2020) a apre-
sentação pública de 2 novos camiões 
de recolha de lixo. Trata-se de um ca-
mião porta-contentor e um compacta, 
que vão reforçar sobremaneira as acti-
vidades do Serviço Municipal de Salu-
bridade Pública, nomeadamente a reco-
lha e manuseamento de resíduos sóli-
dos.    

 Na ocasião, Daviz Simango re- 

 
velou que o camião porta-contentor foi 
adquirido com fundos próprios da edi-
lidade, enquanto o compacta resulta  de 

 
uma doação feita Município português 
de Oeiras, com o qual a Beira vem de-
senvolvendo cooperação.■ (R) 
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