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Navios acidentados ontem no canal de acesso ao 
Porto da Beira atracaram em segurança e operações 
marítimas prosseguem normalmente 
 Beira (O Autarca) – Dois na-
vios de carga envolveram-se, ontem de 
manhã, num acidente do tipo abairoa-
mento dentro do canal de acesso ao 
Porto da Beira, concretamente na zona 
da bóia 13.  

O sinistro envolveu o navio de 
carvão mineral Vishva Bandhan (que 
estava a entrar) e o porta-contentores 
Seaboxer III (que fazia o sentido inver-  

so). Do acidente resultaram no rombo 
do buldo da proa do navio Vishva 
Bandhan e no rombo da proa do lado 
bombordo (desde a linha de água até 
ao castelo de proa) do porta-contento-
res Seaboxer III. 

Um comunicado da empresa 
pública Portos e Caminhos de Ferro de 
Moçambique (CFM-EP) enviado à 
nossa Redacção, destaca que, após o a-   
 

segurança e, neste momento, decorre o 
processo de avaliação tendo em vista 
aos trabalhos de reparação.  

O comunicado destaca ainda 
que, apesar do acidente, o Porto da 
Beira continua a operar normalmente, 
cumprindo com o programa normal de 
atracação/operações marítimas.  

Uma avaliação preliminar sus-
peita que o acidente tenha sido causa-
do pela existência de um intenso ne-
voeiro na hora do sinistro (07h10 lo-
cais), reduzindo a visibilidade dos tri-
pulantes (apesar dos navios  possuírem 

 

  

 

 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 19/05/2021 
Compra Venda Moeda País 

71.95 73.39 EUR UE 

58.96 60.14 USD EUA 

4.19 4.28 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

  
Frase: 

Acreditamos que com a nova direcção executiva e na fase em que o processo se 
encontra, a breve trecho poderemos começar a ver melhorias a acontecerem na 
implementação do programa de reconstrução pós ciclones – João Machatine 
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equipamentos de auxílio à navegação). 
O Autarca apurou, entretanto, 

que uma comissão de inquérito já foi 
criada para apurar em detalhes as cau-
sas do acidente, bem como estudar me-
canismos de prevenção de futuros inci-
dentes da mesma natureza.  

A navegação no canal de aces-
so de navios que atracam no Porto da 
Beira é feita por pilotos de barra dos 
CFM, responsáveis pelo conhecimento 
do roteiro e especificidades do canal. 

Um acidente semelhante ao de 
ontem registado no mesmo canal de a-
cesso ocorreu na manhã do dia 27 de 
junho de 2016, envolvendo um navio 
comercial do Panamá e uma draga o-
ceânica moçambicana em serviço no 
Porto da Beira, tendo causado danos 
materiais avultados a própria draga, 
que ainda se encontra inoperacional, 
em reparação na África do Sul. Este a-
cidente ocorreu mais ou menos a mes-
ma hora e a redução de visibilidade de-  

 

 

Estado em que ficaram os dois navios após envolverem-se no acidente do tipo abairoamento 
dentro do canal de acesso ao Porto da Beira, concretamente na zona da bóia 13. 

O primero é o porta-contentores Seaboxer III (que saia do porto) e o segundo é o navio 
de carvão mineral Vishva Bandhan (que percorria no sentido inverso) 

vido a existência de um intenso ne-
voeiro na hora do sinistro foi  apontada 

como tendo sido a principal causa.■ 
(Redacção) 
 

GREPOC lança linha de crédito ao sector privado e 
Inquérito à Habitação 
 Beira (O Autarca) – O Gabi-
nete e Reconstrução Pós-ciclone Idai 
(GREPOC) procede amanhã a tarde, na 
cidade da Beira, ao lançamento da lin-
ha de crédito ao sector privado. Ainda 
amanhã, no período da manhã, no dis-
trito de Dondo, o GREPOC, em coor-
denação com o INE (instituto Nacional 
de Estatísticas), fará o lançamento do 
Inquérito à Habitação.   

O Gabinete e Reconstrução 
Pós-ciclone Idai, baseado na cidade da 
Beira, está a implementar através do fi-
nanciamento do Banco Mundial, o Pro- 

jecto de Recuperação de Emergência e 
Resiliência Pós Ciclones, cujo objecti-
vo é apoiar na recuperação e reconstru-
ção da habitação, infraestruturas comu-
nitárias, públicas e privadas e, meios de 
subsistência, bem como fortalecer a re-
siliência climática nas áreas mais afec-
tadas pelos ciclones Idai e Kenneth. 
 Uma nota do GREPOC recebi-
da na nossa Redacção refere que o in-
quérito à habitação vai abranger agre-
gados familiares dos quatro distritos 
mais afectados pelo ciclone idai na pro-
víncia de Sofala, nomeadamente Beira, 
 

 
 

Eng. Luís Paulo Mandlate,  
Director Executivo do Gabinete de 

Reconstrução pós ciclones idai e kenneth 
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fraestruturas comunitárias bem como o 
acesso aos serviços financeiros. Segun-
do a fonte, o inquérito deverá permitir 
a seleccção de 15 mil agregados fami-
liares para se beneficiarem da recons-
trução de habitação, com base nos in-
dicadores de vulnerabilidade social e 
económica. Sabe-se que, para estas ac-
tividades, o Banco Mundial disponibi-
lizou já 200 milhões de dólares. 

E, relativamente a linha de cré-
dito ao sector privado, o GREPOC re-
fere que se trata de um mecanismo do 
Governo de Moçamabique para recu-
peração empresarial do sector privado 
das províncias afecatadas pelos ciclo-
nes, nomeadamente Sofala, Manica, 
Zambézia, Tete, Inhambane, Nampula 
e Cabo Delgado. A linha de crédito em 
referência será implementada através 
do Fundo de Apoio a Reabilitação E-
conómica FARE, devendo abranger 
2000 micro, pequenas e médias empre-
sas (MPME’s), das quais mais de 600 
liderados por mulheres. Para esta linha 
de crédito ao sector privado, o Banco 
Mundial disponibilizou 20 milhões de 
dólares.  
 

 
 

Marcas de destruições causadas pelo ida, cujos prejuízos grande parte foram sustentados por 
famílias e empresas que viram suas casas e negócios deitados a baixo pela intempérie 

  
 Os eventos a decorrerem a-

manhã nas cidades da Beira e Dondo, 
em Sofala, representam as primeiras 
grandes acções de âmbito público a se-
rem promovidas pela nova direcção e-
xecutiva do Gabinete e Reconstrução 
Pós-ciclone Idai (GREPOC), sobre a 
qual gravita uma enorme expectativa 
considerando o impacto das activida-
des na vida das famílias e empresas 
que ainda procuram soluções para miti-
gar as perdas causadas pelos ciclones. 

Num encontro recente com o 
sector privado na cidade da Beira, para 
apresentação do novo director  executi- 

 

vo do GREPOC, o Ministro das Obras 
Públicas, Habitação e Recursos Hídri-
cos, João Machatine considerou crítica 
a actual fase das actividades do gabine-
te. "Já sem tempo, o Eng. Luís Paulo 
Mandlate é a pessoa certa para correr 
atrás do prejuízo" – afirmou Machati-
ne, depois de evidenciar as qualidades 
profissionais do nomeado. "Acredita-
mos que com a nova direcção executi-
va e na fase em que o processo se en-
contra, a breve trecho poderemos co-
meçar a ver melhorias a acontecerem 
na implementação do programa de re-
construção pós ciclones".■ (Redacção) 
 

CMB proporciona serviço de registo imediato de 
veículos em Nhangau 

 

 

Beira (O Autarca) – O Con-
selho Munuicipal da Beira está a levar 
a cabo desde ontem e por uma semana, 
no posto administrativo de Nhangau, 
uma campanha de licenciamento gra-
tuito de motorizadas e bicicletas. Tra-
ta-se do cumprimento de uma promes-
sa feita pelo Presidente Albano Carige 
quando da sua apresentação aos resi-
dente de Nhangau, os quais apresenta-
ram essa solicitação. Com efeito, a e-
dilidade deslocou uma brigada da área 
à Nhangau para desenvolver a activi-
dade no prazo de cinco dias. 

A bicicleta e a motorizada são 
os principais meios de transporte usa-
dos pelos residentes de Nhangau, tanto 
para a  sua  própria  mobilidade,  assim 
 

 

como para o carregamento de bens. 
 Nhangau é uma zona da perife-
ria da cidade da Beira com característi-
cas rurais, sendo a agricultura, pesca e 
caça as principais actividades de gera-
ção de renda para as famílias locais.■ 
(Redacção) 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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Tmcel oferece chamadas ilimitadas 
 

rece 30 dias de chamadas grátis para 
todas as redes, para além de 20 Giga-
bytes de dados para navegar na Internet 
bem como enviar SMS.   

O pacote Giro Plus 1200 vai 
estar disponível ao público ao preço de 
1200 meticais, valor intermédio entre o 
Plus 600 e o Max 2000, que também 
são ofertas da operadora disponíveis 
para satisfazer a demanda do mercado. 

 

Para além de ter um preço mé-
dio dentre os pacotes indicados, o novo 
pacote tem como diferencial a oferta de 
benefícios adicionais aliciantes, no-
meadamente a inclusão dos 20 Gigaby-
tes de dados móveis e SMS.   

Com esta nova oferta, a Tmcel 
pretende capitalizar uma importante 
vantagem competitiva, ao oferecer aos 
seus clientes a possibilidade de realizar 
comunicações de forma ilimitada, du-
rante 30 dias, com chamadas para to-
das redes e ainda navegar na Internet, a 
um preço único.■ (Redacção/ FdS) 

 
 

Maputo (O Autarca) – A 
Moçambique Telecom, SA (Tmcel) 
lançou, ontem (18maio2021), o pacote 
Giro Plus 1200, visando responder à de  

manda do mercado em comunicar para 
todas as redes a um preço de subscri- 
ção fixo. 

Trata-se de um pacote que ofe- 

CFM patrocina à TVM para a produção de uma 
telenovela 
 Maputo (O Autarca) – A 
Empresa Portos e Caminhos de Ferro 
de Moçambique assinou com a Televi-
são de Moçambique (TVM), na manhã 
de anteontem, um contracto de cedên-
cia de espaço para a produção de uma 
telenovela totalmente moçambicana. O 
acto enquadra-se no rol das acções de 
responsabilidade social do CFM, para 
a promoção e preservação da cultura 
nacional. 

Falando na ocasião, o Director 
de Comunicação e Imagem do CFM, 
Adélio Dias, referiu que é cultura desta 
empresa apoiar as artes e cultura e, pa- 
ra o caso concreto,  o  acto  ganha mais 

 

 

pertinência pois “irá permitir a valori-
zação da arte e cultura moçambicanas, 
pois, é uma telenovela feita por mo- 
çambicanos e sobre os moçambicanos. 
Acreditamos que terá um impacto posi-
tivo”. 

Por sua vez, em  representação 
 

da TVM, o Actor Vasco Condo, agra-
deceu o gesto do CFM e deixou claro 
que será uma obra que os moçambica-
nos irão se orgulhar; “estamos a prepa-
rar com todos os detalhes para que saia 
uma coisa bonita” - garantiu Condo.■ 
(Redacção) 
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