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Gorongosa: As Colmeias de Abelhas ajudam à
coexistência entre Seres Humanos e Fauna Bravia
Chitengo (O Autarca) – As
cercas de colmeias estão a gerar altos
níveis de interesse e aceitação entre os
agricultores da África e da Ásia como
uma forma de proteger os moradores
locais e as suas plantações e minimizar
o conflito homem-elefante.
No Parque Nacional da Gorongosa, abelhas e celeiros à prova de elefantes são fundamentais para a iniciativa de coexistência entre seres humanos
e os elefantes do Parque.

Frase:

As cercas de colmeias aproveitam o medo dos elefantes das abelhas
Africanas e, ao funcionar como um impedimento natural, reduzem os danos
às plantações e protegem os residentes
locais.
Em troca, a apicultura e a produção de mel criadas pelas cercas das
colmeias fornecem um impulso social
e económico para os agricultores por
meio da polinização e da colheita e
produção de mel graças aos elefantes.

Se queremos viver coisas grandes temos que andar com
gente que pensa grande – Cláudio Duarte
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Mas, apesar de todos os estudos e experimentos, os cientistas estão
unidos num facto: nenhuma técnica isolada é 100% eficaz.
É por isso que a Equipe de Coexistência entre Fauna Bravia e Seres
Humanos do Parque – com a ajuda dos
fiscais da Gorongosa e dos residentes

locais – está a substituir os celeiros tradicionais por mais de 160 novos celeiros à prova de elefantes. Os novos celeiros usam tijolos feitos por residentes
da área e são menos vulneráveis a pragas e ataques de elefantes e outros animais às plantações.

Os celeiros estão a ser construídos com o apoio da Conservation
Lower Zambezi – CLZ e financiados
pelo Fundo Global para o Ambiente e
pelo Programa de Desenvolvimento
das Nações Unidas.■ (Redacção/
PNG)

Três Moçambicanas distinguidas com o Prémio Internacional
Anicha criou um
Mody Maleiane é Presidente da
“Books for Peace” França-Moçambique.
grupo de empreendedoras e empresárias Male Holding e Directora Executiva do
Maputo (O Autarca) – O Books for Peace é um prémio da Fundação
Universitária Vida Cristã (FUNVIC),
uma entidade parceira da UNESCO, atribuído anualmente a personalidades de
todo o mundo que, pelo seu trabalho,
contribuem para a promoção da paz, cultura e harmonia entre os povos.
Na sua quarta edição, o Books
for Peace distinguiu três mulheres Moçambicanas, pelo seu trabalho na área do
empoderamento da mulher.
Anicha Abdul é empresária e
vice-Presidente da Câmara de Comércio

que, unidas, partilham experiências e aprendizagens para crescerem juntas. Anicha escreve, regularmente, nas suas redes sociais, para motivar e inspirar outras mulheres a perseguirem os seus sonhos e alcançarem o seu potencial.
Eliana Nzualo é uma storyteller, escritora, poeta, DJ e activista que
marca uma nova geração de artistas multifacetadas movidas por causas. E liana
abraça o feminismo como parte da sua
missão. Eliana lançou, recentemente, o
seu primeiro livro, que foi, também, adaptado para peça teatral.

ICEF- Ideias e Conteúdos de Empoderamento Feminino. Como empresária de
sucesso, Mody abraçou como missão o
empoderamento de outras mulheres,
principalmente vulneráveis. Mody tem
um livro lançado e é, também, uma conhecida palestrante.
O Books for Peace parabeniza
as vencedoras e espera que esta distinção
sirva como incentivo para que continuem
a trabalhar para a construção de uma sociedade moçambicana com maior equilíbrio de género.■ (Redacção/ Books for
Peace)
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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 melhor Atitude de BOM SENSO está na,..
ras de vigilância, proporcionam-nos informações imporAntecipação!
tantes para interpretarmos eventuais desvios no comportaTempo certo para, realinhamentos,...
Enquanto ainda sofremos dos efeitos, consequências e impactos pelo bloqueio covid-19, muitas empresas,
organizações e privados estamos enfrentando tempos financeiros muito difíceis.
A mobilidade rodoviária, apesar de reconhecida
como estrutura no desenvolvimento, porém, as imprevistas
despesas que por força das circunstâncias aconteceram nos
últimos meses, ora ultrapassaram orçamentos, evidente que
os custos requerem reparo imediato, sendo exactamente isso que está no centro das preocupações.
É essencial economizar, e justamente comecemos
por reduzir nos gastos mal utilizados, porém, isso exige
uma equipa capaz, de valores sintonizados ao desenvolvimento e atentos o mais possível.
Sendo essa, uma das áreas mais difíceis de resolver, é o custo dos desgastes e os consumos em excessos,
que no fundamento, projetam prejuízos com que se debatem, grande parte das frotas de veículos.
Os gestores, e outros parceiros, precisam adotar
nova consciência visando obter o máximo das correctas
capacidades que têm de gerir e partilhar a dinâmica preventiva, como um procedimento interactivo que deve envolver
o contributo de todos os colaboradores na relação, além dos
Motoristas, os Mecânicos, Inspector, Coordenador, Supervisão, autorizados ao uso de carros da organização e até
mesmo alguns técnicos Auxiliares.
Para conseguirmos atingir objectivos nisso, existem aplicativos simples técnicas que podem e devem ser tomadas em consideração.
Um dos processos é dar mais atento aos factores de
desempenho dos motoristas e dos veículos, nas disciplinas
e em método adequado.
Os dados telemáticos, registos electrónicos e câma-

mento dos motoristas, sobre os excessos nas travagens, acelerações forçadas por desacelerações inadequadas, paragens
de regra preventiva, fadiga, entre outros,…
Se observados, analisados e estudados, será fácil agirmos rectificando, por meio da Formação Especializada, no adequado recurso aos métodos da condução defensiva, resulta economia, na medida em que os incidentes e acidentes são imediatamente reduzidos, logo melhora também, a qualidade de desempenhos dos operadores, a eficiência do combustível e o desgaste dos componentes rotativos associados a centenas de peças móveis, existentes numa máquina.
Os dados telemáticos facilitam-nos a identificar as
áreas que precisam de melhoria e, em seguida implementtam-se as medidas corretivas e preventivas, para ver a economia de custos no alvo, e em recuperado quase imediatamente.
É preciso inovar sensibilidades para ferramentas e métodos disponiveis, fazendo o correcto uso dos processsos actuais, respeitando o controlo e manutenção da
funcionalidade dos meios e equipamentos de segurança disponíveis a bordo do veículo.
Justamente a preocupação associada é garantirmos
que a manutenção é aplicada com o recurso ao diagnóstico
preventivo e correctivo interactivo, pois na verdade muito dependemos de todos os comportamentos profissionais,
sejam técnicos, chefias, serviços de terceiros e ou auxiliares.
Tendo em conta que a qualidade de desempenhos
na condução varia entre indivíduos, admitamos no entanto, alguns dos erros sistemáticos comuns e atendamos a algumas sugestões para correção básica:
Velocidade: aumentos e diminuições repentinas de
velocidade, não apenas consomem até 25% a mais, de com-

O seu Diário Electrónico Editado na Beira
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bustível, mas também reduzem a vida útil da frota. Reduzir
a velocidade em apenas 20 km/h, (de 100 para 80, por exemplo) resulta poupança de 20% na economia, melhora a
eficiência e a vida útil do veículo.
Antecipação: olhar 12 segundos à frente para se
antecipar nos semáforos, estrangulamento de trânsito, pedestres ou outros carros, em tudo o que normalmente implica uma redução de velocidade, o recurso da técnica da antecipação, permite evitar uma parada completa. Assim se
consegue reduzir o desgaste dos travões e o consumo de
combustível.
Regular Uso da Caixa de Velocidades Automática:
Consideremos este ponto como crítico no nosso
chão, pois é na verdade lamentável que a maioria dos nossos profissionais considerados habilitados, alguns até foram
certificados e dizem ser bastante experientes para a condução, mas, Não fazem ideia de como reduzir ou elevar a
marcha, pelo recurso dedicado da caixa de velocidades automática, sempre que as circunstâncias o exija. Infelizmente o estado do nosso parque auto, dita ser essencial este domínio, e que bastante se relaciona com desgastes, consumos, perdas, desperdícios e sobretudo segurança vital.
Tecnologias no veículo: ponto igualmente crítico,
pois marca a diferença nos gastos, por mau uso, Saber ou
Não Fazer ideia, quando profissionais autorizados, são permitidos como motoristas, mecânicos ou chefias conduzindo, apesar certificados, mas na verdade, Não reúnem competências suficientes que nos demonstrem estar capazes da
aplicação essencial dos compromissos para com a cultura
de segurança preventiva.
Simplesmente guiam a máquina, sem se aperceberem por Antecipação se os componentes activos e passivos
existentes a bordo, estão ou Não funcionais. Desse modo,
por muito esforço que se possa dedicar, ficaremos longe de
conseguirmos reduzir incidentes, excessos, desperdícios e
perdas!
Aceleração: modere a suavidade no uso do pedal
de acelerador, para obter a melhor eficiência de combustível. Além de queimar menos combustível, o motor não está
funcionando tão intensamente, o que evita o desgaste prematuro.
Marcha lenta: ao contrário da crença popular, a
marcha lenta por mais de 10 segundos consome mais combustível do que reiniciar o carro. Em vez disso, desligue e
reinicie enquanto descarrega mercadorias ou espera por alguém.
A pesquisa sugere-nos que as frotas podem eco-

nomizar até 250.000 Mts por ano, mas agindo culturalmente profissional capaz, reduzindo o tempo ocioso desnecessário e tanto, tanto desperdiçado.
Ensinar e motivar os motoristas a estarem capazes
ao uso destas técnicas básicas, avaliar e indicar onde estão
seus pontos fracos, faz toda a grande diferença para Segurança, Economia e Disponibilidades da frota de veículos.
Utilize os dados críticos revelados pela telemática partilhando-os com o Formador do Treinamento para
facilitar a retificar os pontos fracos localizados.
O treinamento é a forma mais eficaz de se conseguirem reduzir os maus hábitos de condução, pois ajuda a
entendermos o motivo, porque esses hábitos são contraproducentes, críticos, de prejuízos e somente nos guiam a
constantes incidentes.
Hoje a distância não limita o resultado esperado
da Formação Especializada, o conhecimento adequado e
a mesma experiência, podem ser transferidas e partilhadas,
sem aviões, nem hoteis, a um reduzido custo, ora adaptado
ao difícil momento sócio-profissional que atravessamos.
Considere a participação na Formação, convidando
os parceiros internos e inclusive alguns externos, sempre
que intervenientes no uso, manutenção, planeamento, logistica, inspeção, coordenação, e reparação da frota.

Reduzir os incidentes, desgastes, consumos e emissões dos veículos, tem um peso tal, que lhe facilita tornarse numa vantagem competitiva, transformando as perdas
ao patamar dos proveitos, flexibiliza o sustento de toda a Equipa que produz e bem merece.
A atitude sugere que nos Antecipemos aos pontos
fracos, e Ajustemos a Economia pelo método de menor
custo, a facilidades mais capazes, por Bom Senso.

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/
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DE VEZ EM QUANDO...
Por: Afonso Almeida Brandão
Oofffjjj

AS TRISTEZAS NÃO PAGAM DÍVIDAS
(MAS AS ALEGRIAS TAMBÉM NÃO)

É provável que não tenha sido um credor, mas
um qualquer amigo de um devedor que enunciou o que hoje é um ditado popular: TRISTEZAS NÃO PAGAM DÍVIDAS. E se não pagam, terá dito o amigo, não vale a pena
estares triste. Cara alegre que tudo se resolve; sobretudo, se
se fizer por isso...
O ditado popular — tristezas não pagam dívidas —
chama a atenção para o facto de que o paga a dívida ser
mesmo o pagamento e não a tristeza ou a má disposição.
Por isso, a boa questão, tanto para o devedor e o seu amigo
como para o credor, é que comportamento ou atitude levará
mais depressa a saldar a dívida. E aqui a Sabedoria Popular
junta-se ao que diz a investigação contemporânea das ciências comportamentais: ser bem-disposto é o melhor para
pagar a Dívida. Alegres e bem-dispostos, trabalhamos melhor, aproveitamos mais as oportunidades e conseguimos
melhores resultados. Hoje sabe-se que a Alegria, o Optimismo, a Esperança melhoram a química corporal, têm
consequências positivas na testosterona, a harmonia da
confiança e da acção competitiva, na dopamina, a química
do cérebro que gera a sensação de realização, na adrenalina, que nos foca e dá energia, rapidez e capacidade de acção, no cortisol, a hormona do stress, etc., etc.. Mais alegres e bem-dispostos temos melhor percepção, os nossos
sentidos captam mais, temos melhor cognição, raciocínio e
capacidades de entendimento, temos mais energia, menos
stress e maior resistência ao cansaço. Satisfeitos temos
mais confiança e arriscamos mais.
Os vários estudos sobre o assunto têm descobertas
interessantes. Por exemplo, as pessoas optimistas vivem,
em média, mais 12 anos. As mais bem-dispostas têm menos
Doenças, atingem mais vezes os objectivos profissionais e
ganham mais Dinheiro ao longo da Vida — “mais 30%, em
média”, refere Sonia Liubomirsky, da Universidade da Califórnia (EUA), na obra “Os Mitos da Felicidade”.
Mas se Tristezas não pagam dívidas, a Alegria, por

si só, também não paga; nada de entusiasmos... O Trabalho
dedicado e esforçado, a Persistência e a Aprendizagem bem
como a Capacidade de planear, trabalhar e adiar recompensas fazem parte da Atitude certa, que não só vai pagar Dívida como inicia uma outra história, de desenvolvimento e
motivação, que vai bem mais longe.
A boa-disposição, «a cara alegre», mesmo quando
já estivemos bem melhor, ajudam. Em geral a boa-disposição traz maior Produtividade, mais promoções, maior estabilidade Familiar e Social, maior capacidade de reacção, de
adaptação e de Sucesso. Em resumo, Tristezas não pagam
dívidas, Caro Leitor.■

Maria e Silva aposta continuar
a promover Portugal
Maputo (O Autarca) – Maria Manuel
Morais e Silva é a nova
Cônsul-Geral de Portugal
em Maputo, em substituição de Frederico Silva que
exerceu o cargo desde Junho de 2016 até 05 de Setembro corrente. A nova
Cônsul-Geral em Maputo
é diplomata de carreira
com a categoria de Conselheira de Embaixada. A
data da sua nomeação para
a nova função en-contrava-se colocada na Embaixada de Portugal em Washington. Em sua primeira
declaração pública após
assumir a nova função,

postada no fb, uma vez
que observa a quarentena
domiciliária, devido a covid-19, Maria e Silva considera “uma honra servir
os portugueses da área de
jurisdição do Consulado e
poder contribuir para que a
nossa comunidade continue a manifestar a sua vitalidade constituirão prioridades do meu trabalho.
Manifesto igualmente o
desejo de poder contar
com o apoio de todos para
continuarmos a promover
Portugal e o estreitamento
das relações entre o nosso
país e a área de jurisdição
do Consulado.■ (R)
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