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EDITORIAL 
 

Município e o sector empresarial local devem 
colaborar mais pela melhoria do estado da Beira 
 fluem da acção natural e humana não é tarefa fácil, muito 

menos para ser desenvolvida apenas por um determinado 
sector ou entidade.  

O Conselho Municipal é a entidade que agrega a 
maior responsabilidade para a manutenção e desenvolvimen-
to da Beira. No alcance desse desiderato é dispensado o pa-
pel de espectador, sendo que todos actores devem participar 
cada um com a sua parte, sem prejuízo do cumprimento das 
obrigações legais estabelecidas no país.  
 

Beira (O Autarca) – O espaço geográfico da Beira 
representa e é representado por todos quanto nele coabitam e 
desenvolvem actividades, públicas, privadas e particulares. 
Todas as partes que nele coabitam e convivem devem assu-
mir a consciência da sua responsabilidade para dispôr de um 
espaço melhorado, que satisfaça os próprios desejos, anseios 
e até estravagância.  

Manter uma cidade com as características típicas 
multidimensionais influenciadas por vários factores que con- 

O empresariado beirense é  re- 

  

 

 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 16/04/2021 
Compra Venda Moeda País 

65.92 67.23 EUR UE 

55 56.01 USD EUA 

3.85 3.92 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

  
Frase: 

 

O problema não é que as pessoas tenham opiniões, isso é óptimo. O drama é que 
as pessoas tenham opiniões sem saber do que falam – José Saramango 
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co, cidadania, interventivo, colaborativo, solidário, e é digno 
meritório de gratidão pelo importante contributo económico 
e social que tem dado para a sustentação da Beira.  

Sem o sector empresarial proactivo como o que a 
Beira tem, o que seria esta cidade? 

A Beira oferece muitas oportunidades para ser me-
lhorada em diversos aspectos que devidamente explorados 
engrandecem a cidade e todos quanto nela coabitam e convi-
vem.  

É muito gratificante ver o resultado do esforço de 
um beneficiar todos outros que por alguma razão são afecta-
dos pela decisão.  

Um dos maiores problemas de momento da Beira é 
o estado degrado das estradas. O Conselho Municipal está a 
dar boa indicação na resposta à esta justa preocupação dos 
munícipes. No entanto, a dimensão do problema de degrada-
ção das estradas da Beira transcende a capacidade do Muni-
cípio sozinho.  

As estradas são um recurso importante para a me-
lhoria da qualidade de vida na autarquia. O seu impacto a-
fecta todos segmentos, sobretudo as empresas que no seu 
dia-a-dia dependem da mobilidade rodoviária para promover 
e realizar actividades de seu negócio. As empresas recebem 
visitas e desejam que os seus visitantes se sintam confortável 
quando se deslocam e chegam à elas transportados em veí-
culos. Um exemplo clássico são os hóteis que precisam ofe-
recer conforto aos hóspedes dentro e fora da respectiva uni-
dade. As clínicas, idem, para com os doentes, acompanhan-
tes e o próprio pessoal de serviço. 

Essa pequena demonstração é para justificar quão 
importante e necessária é uma maior colaboração entre o 
Município e o sector empresarial, principais actores em to-
dos processos de desenvolvimento da Beira. 
 

Se o Município e as empresas conversarem em torno 
da colaboração que sugerimos neste editorial, temos plena 
certeza que chegarão ao consenso que, de facto, alguns as-
pectos que tornam-se problemas não teriam alcançado esse 
nível e prevalecido por muito tempo se houvesse uma per-
manente interacção e conjugação de forças. 

Cada um tem a sua responsabilidade, de facto, mas 
esperar durante tempo indeterminado de outro para resolver 
um problema pontual e a sua altura, é negar o bem próprio. 
Se uma estrada tem buraco ou mesmo buracos a frente de 
uma determinada empresa ou empesas que, além de pertur-
bar a circulação automóvel, ofusca a imagem empresarial 
porque deixar passar muito tempo esperando que venha a e-
dilidade resolver o problema, enquanto internamente exis-
tem condições em termos de recursos necessários que po-
dem ser mobilizados para cobrir o custo do trabalho. Basta 
uma concertação com o Município e este, obviamente, estará 
sempre disposto a oferecer o suporte necessário. E, se esse 
tipo de entendimento fôr generalizado acreditamos que tere-
mos menos empresas expostas em estradas intransitáveis, 
salvando, assim, a imagem empresarial e facilitando até os 
próprios negócios. E mais, esse tipo de entendimento deve 
ser extensivo à outras áreas, sobre as quais é reconhecida a 
existência de capacidade de intervenção ao nível do sector 
empresarial. 

Com isso, queremos sugerir o estabelecimento de 
um mecanismo específico para essa relação de interesse re-
cíproco, através do qual o Município e o empresariado local 
promovam encontros sistemáticos, onde possam abordar vi-
sões de cada parte sobre a melhoria do estado da Beira e 
criarem bases sustentáveis para cooperar em vários domí-
nios com benefício mútuo.  

Bem hajam, todos os intervenientes colaborativos e 
unidos por uma Beira Melhor. (Redacção) 

PARABÉNS A ESTE JORNAL (O AUTARCA) - NOTICIANDO DO POSITIVO PARA MOÇAMBIQUE! 
Distinto e único, noticiando compromissos facilitadores. 

 Enquanto muitos noticiosos continuam ligados ao negativo bla, bla, bla dos acontecimentos de terror em CD, impor-
ta sim, renovarmos ideias positivas para conforto, e desenvolvimento nacional, ajudando os cidadãos. 
 Aconteceu o triste, e muito provavelmente voltará a acontecer,... o Homem infelizmente age assim, sempre que o in-
teresse seja maior. 
 No entanto, a vida ensinou-me que com alguma guerra, surge sempre melhor e mais facilitador desenvolvimento. 
 Já tivemos esse exemplo em Moçambique e outros povos vizinhos,... na região SADC. 
 Confiar, trabalhar e atendermos ao adequado caminho, pela saúde, segurança, meios, organização, disciplina, e os re-
sultados passam a gerar economia sustentável. 
 É a minha palavra de apreço, para com todos os profissionais. 
 Consulte (com regularidade frequente) este matutino (O Autarca), Obrigado. 
 Forte Abraço de e por solidariedade moçambicana, caro editor Chabane Falume, confiemos na vitória.■ 

(Carlos Sousa, Colaborador d’ O Autarca a partir da RSA, 
e autor da rubrica “@ De Interesse Comunitário e da Mobilidade Segura) 

 
 

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 

Reflexão, da Experiência a Sugestão, sobre actos de 
Formação!  
 

tingir o alvo com sucesso. 
Recordando que, do esperado sucesso devem fazer 

parte, a imediata mudança nas atitudes, redução de perdas e 
simultâneos resultados favoráveis, comprovados pelos me-
lhorados desempenhos na qualidade e proveitos, alinhados 
com os compromissos internos e externos na organização em 
actividade.  
 O que também deve estar integrado na qualidade e 
desempenho da formação, para assegurar a continuidade du-
rante a "fase" do treinamento... 
 A -   O Formador, Capacidades, Habilidades, o 
Diagnóstico, Conteúdos, Métodos e Processos, são genera-
listas ou dedicados e capazes na Especialidade para satisfa-
zer o interesse e atingir o alvo no necessário objecto, consi-
derando as Pessoas e como Profissionais em activo. 
 B - Estar alinhado ao Desenvolvimento local, Ino-
var e alargar o conceito da Formação Profissional.  

O acto de formar, ou treinar, deve implicar muito a-
lém de umas aulas, transferir o conhecimento, teste, absorvi-
do, certificado e terminado.  
 

Meus Caros, 
Deixemo-nos de enganos em prática pelo comércio. 

 As exigências das indústrias devem ser respeitadas, 
e no sentido do cumprimento com as disciplinas transferidas 
aos profissionais, em prioridade. 
 Tópicos Expectáveis de um processo de Formação 
Profissional, ...Treinamento; 

Há vários Valores Perdidos nos actos de Forma-
ção Profissional em curso, desde o conceito, preparos, diag-
nóstico, aplicativos, seguimento, objecto e resultados, tudo 
isso acompanhado por acreditada certificação?  
 Aligeirando, sobre a selecção de conteúdos, interes-
se em manter o profissional a acompanhar o necessário de-
senvolvimento, quem e quando deve ser proposto para fre-
quentar determinado curso, a abrangência e a frequência dos 
actos de capacitação, muito importa evidentemente atender-
mos a tres essenciais pilares a serem avaliados com antece-
dência,  pois contribuem em forte peso,  para se conseguir a- 
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cupados, as perdas,... óbvio. 
 

Lamentável que tudo isto e muito pior, continua a 
ser afinal admitido como certificado, atendendo-se a desvia-
das valias, desde o interesse, competências, processos, diag-
nósticos ignorados, e sobretudo, desprezo sobre os essen-
ciais actos de seguimento, quanto aos conteúdos absorvidos 
durante as aulas teóricas e práticas, se estão no activo e em 
conformidade.   

Quem nunca participou actualizando-se por forma-
ção nessa especialidade desenvolvida no tempo e nos pro-
cessos, naturalmente que vai estar fora do contexto,… nos 
desempenhos, continuando a avaliar outros, pelos processos 
e conhecimento do passado. Segundo ERRO grave!... mas 
isto tem sido prática! 

 

Depois das realidades no terreno pós aula, compro-
vados diagnósticos de atitude e praticas durante os desem-
penhos nas actividades, fica claro que pode e deve ser emiti-
do o certificado de conformidade e mesmo assim, sujeito a 
ser bem limitado face ao tempo, desenvolvimento de impac-
tos tecnológicos aplicáveis e as interferências de exposição 
ao risco.   

Um forte e crítico exemplo que temos em curso no 
país, trata-se da certificação sobre cursos de condução de-
fensiva, a que algumas escolas de condução, lhes foi atribuí-
da a permissão para tal, enquanto vocação de ensino se deve 
a aprendizagem para a condução de veículos, um autênti-
co confronto de interesses e enganos nesses desempenhos, 
no objecto afinal, comercial e comercial.    

Imagine uma escola primária a atribuir certificados 
de cursos aplicados do foro desenvolvido no âmbito univer-
sitário?... nada combina, senão o negócio.   

Convidam-se Gestores, Supervisores e Técnicos a 
ponderarem sobre tanto que tem sido negligenciado, perdi-
do, permitindo-se erradas comparações, mantendo-se em 
perdas e multiplicando-se risco.   

Proponho Re-avaliarem tudo isso, pois a ausência de 
actos adequados ou erros atrás focados, apenas têm contri-
buído, para despesas, custos, emissões e muitas horas perdi-
das.   

Toda a Formação Profissional, se capaz, tem e deve 
conduzir a proveitos e nunca a um custo!   

Grato pelo Vosso tempo. Saudações.   

Ao dispor, para facilitarmos sucessos e travarmos 
tantas perdas perdidas e pouco avaliadas.■ 

 

 

Faz parte do papel da formação profissional, e de 
dever muito melhor do que a supervisão no terreno, "viciada 
de interferências internas", um especialista externo, pode e 
deve estar capaz de assegurar o seguimento se o absorvi-
do, tem sido aplicado, atitude desenvolvida, prestação ade-
quada, avaliado e conseguido.  

Somente depois deste alongado e comprovado pro-
cesso, devia ser emitido o certificado de conformidade que 
justifica e promove o desempenho. 
 C - O Diagnóstico Antes e Durante o aplicativo da 
Formação. Um valor essencial que tem sido ignorado e per-
dido.  

Não se compreende quando se abrem concursos ge-
neralistas para formação de especialidades, a muita ignorân-
cia que paira no processo de avaliação e seleção do Forma-
dor que vai realizar o treinamento. 
 A maioria dos envolvidos, seleciona pelo preço, por 
vezes mal comparado, olhando a horas aplicáveis e conteú-
dos. Erro primeiro!  
 Quem é capaz e o que compara?  

Os companheiros dos Suprimentos, ou dos RH?  
Ou o responsável por HSSAT ou SHE, mas sendo 

de fora, desconhece os mitos e vícios locais, ou frequentou 
um curso de condução defensiva, há anos noutro ambiente, 
nem sabe ainda as reais funções de um pneu, e sua manuten-
ção, mas tem poder de decidir opinar sobre um formador es-
pecialista. 
  Interessante assunto a meditarmos! 
 Como se pode entender ser razoável, que os conteú-
dos pré-concebidos, muitas vezes simplesmente copiados da 
internet e mal adaptados ao objecto, são lidos e projetados 
por imposição de procedimentos, podem e devem servir, sa-
tisfazendo necessidades a um grupo de profissionais na sa-
la?  Evidentemente que não! 
 Compete ao Formador fazer o diagnóstico du-
rante a sessão, desenvolver com cada profissional e ava-
liar.  

Mas lamentavelmente pouco disto acontece, pois re-
quer formadores actualizados, experientes na especialidade e 
capazes. 
  Selecionam-se actos de Formação, pela imagem de 
um proponente de nome no mercado, pelos conteúdos resu-
midos numa bonita apresentação, ignorando-se o comprova-
do curriculum do Formador e se na verdade capaz ao ob-
jecto específico.  

Logo resulta um  desequilíbrio  na  balança,  errando  
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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MozGrain Limitada gere sistemas de armazenamento e 
conservação de produtos agrícolas na região centro 
 

 
 
 
 
 
Além da concessão da gestão 

dos sistemas de armazenamento e con-
servação de produtos agrícolas da re-
gião centro à MozGrain Limitada, o 
governo, através do Ministério da In-
dústria e Comércio (MIC) concedeu, i-
gualmente, a gestão dos sistemas de ar-
mazenamento e conservação de produ-
tos agrícolas da região norte, desta feita 
a Agrobusiness Mozambique Limitada, 
sediada na cidade de Nampula, que 
passa a ter a sua responsabilidade os 
complexos de silos e armazéns de Iapa-
la e Malema, na província de Nampula; 
e Cuamba, na província de Niassa.  
 Tanto a MozGrain Limitada e a 
Agrobusiness Mozambique Limitada 
foram apurados vencedores dos respec-
tivos concursos lançados pelo MIC. 
   O Ministro da Indústria e Co-
mércio, Carlos Mesquita, explicou no 
acto de assinatura dos contratos de 
concessão que com ambas instituições 
foram assinados dois contratos, sendo 
um na modalidade ROT  (Reabilitação, 
 

 
 
 
 
Operação e Devolução) e outro na mo-
dalidade BOT (Construção, Operação e 
Devolução). 

Carlos Mesquita revelou que a 
capacidade total de armazenagem dos 
complexos de silos e armazéns, ora 
concessionados, localizados em zonas 
com potencial agrícola, é de 75.500 to-
neladas, tendo acrescentado que os 
complexos de silos e armazéns por rea-
bilitar, na sua maioria, vão estar opera-
cionais a partir de junho do presente a-
no, sendo que os por construir estarão 
operacionais no primeiro trimestre do 
próximo ano. 

Por outro lado, o Ministro da 
Indústria e Comércio, Carlos Mesquita 
salientou que decorre neste momento o 
processo de selecção do vencedor do 
concurso público lançado com o propó-
sito de estabelecer uma parceria públi-
co-privada para o complexo de silos de 
Nanjua-Ancuabe, na província de Cabo 
Delgado, norte do país.■ (Redacção/ 
FdS) 
 

Beira (O Autarca) – A Moz 
Grain Limitada, uma empresa sediada 
na cidade da Beira, província de Sofa-
la, é a concessionária da gestão dos 
sistemas de armazenamento e conser-
vação de produtos agrícolas na região 
centro do país, particularmente de ce-
reais, leguminosas e oleaginosas. 

A empresa, subsidiária da 
multinacional Meridian, com negócios 
no Malawi, Zâmbia, Zimbabwe e Mo-
çambique, passa a administrar, desde 
março último, os complexos de silos e 
armazéns de Gorongosa e Nhamatan-
da, na província de Sofala; Báruè, na 
província de Manica; Ulónguè, na pro-
víncia de Tete; Milange e Mugema, na 
província da Zambézia; e Lichinga, na 
província de Niassa (região norte do 
país).  

Trata-se de sistemas proprie-
dades do Governo de Moçambique, 
que decidiu concecioná-los ao sector 
privado em regime de parceria públi-
co-privada, com vista a promover a 
sua dinamização, uma vez que muitos 
deles encontravam-se em estado inope-
racional e de abandono desde a sua 
construção, há cerca de uma década. 

Dércio Omar, porta-voz da 
MozGrain Limitada, referiu que a em-
presa vai procurar maximizar esta par-
ceria de modo a que possa render a 
curto prazo, beneficiando principal-
mente os agricultores locais. “A Moz 
Grain vai iniciar rapidamente com os 
trabalhos para que nos próximos 60 
dias sejam operacionalizados pelo me-
nos dois complexos de silos” – referiu 
sem, no entanto, precisar quais serão 
priorizados no referido horizonte tem-
poral. 
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Momento da assintura dos contratos de concessão da gestão dos sistemas de armazenamento e 
conservação de produtos agrícolas nas regiões centro e norte do país. Na primeira imagem (a direita) 

o Ministro Carlos Meesquita e Dércio Omar, porta-voz da MozGrain Limitada; e na segunda (a 
esquerda) o Ministro Carlos Meesquita e Angelo Ferreira, director da Agrobusiness     
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