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Município da Beira necessita de 12 milhões de dólares 
americanos para reparar património destruído pelo Idai 
 

 

 Beira (O Autarca) – O Muni-
cípio da Beira necessita de 12 milhões 
e 310 mil dólares norte americanos pa-
ra reparar o património da edilidade 
destruído pelo ciclone tropical Idai em 
14 de Março último.  
 A informação foi tornada pú-
blica pelo Presidente do Município, 
Eng. Daviz  Simango, durante a apre-
sentação do informe sobre o estado da 
autarquia feita à Assembleia Munici-
pal, reunida desde ontem na sua tercei-
ra sessão ordinária.  
 Daviz Simango disse que a au-
tarquia registou a destruição de 176 e-
difícios e instalações municipais, tendo 
 

 
causado danos orçados em 8.2 milhões 
de dólares e perdas na ordem de 1.4 
milhões de dólares. 
 Explicou que muitos edifícios 
perderam tecto e durante a chuva  mui- 
 

tos equipamentos e móvies danifica-
ram-se, tendo comprometido seriamen-
te o funcionamento da instituição. 
 O autarca referiu que a situa-
ção catástrofica retardou sobremaneira 
o desenvolvimento da cidade da Beira. 
 Além de edifícios e instalações 
 

  

Frase: 
A política alimenta-se de poluentes tóxicos fatais: corrupção, 
desinformação, manipulação, hipocrisia, e, na boca dos seus actores, de 
sacrifícios pelo bem comum – Leonel Marcelino 
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nas necessidades das pessoas e das em-
presas, porque são vitais para a recupe-
ração da cidade.■ 
 

Continuado da Pág.01 
municipais, o ciclone tropical Idai, 
considerado o pior desastre natural 
uma vez registado em África, que teve 
a Beira o seu epicentro, destruiu 222 
mil habitações e assentamentos, cau-
sando prejuízos na ordem de 222 mi-
lhões de dólares americanos.  
 O valor global necessário para 
a recuperação da Beira aproxima 900 
milhões de dólares americanos, para 
promoção de obras nas áreas corres-
pondents a habitação e assentamentos, 
edifícios e instalações municipais, pro-
tecção costeira, drenagem, saneamen-
to, manuseamento de resíduos sólidos, 
estradas e espaço público, e negócios. 
 O Presidente do Município da 
Beira salientou que os maiores danos e 
perdas foram sustentados por pessoas 
que viram a destruição de suas casas e 
negócios; e a autarquia tem muito pou-
cos recursos que possam ser utilizados 
para responder às enormes necessida-
des que daí resultam.  
 

  Daviz Simango reiterou o ape-
la ao governo nacional e à comunidade 
internacional para  que  se  concentrem 

Aprovado Plano de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos  
 Beira (O Autarca) – A As-
sembleia Municipal da Beira aprovou 
ontem, quinta-feira (18JUL19) a pro-
posta do plano de gestão integrada de 
resíduos sólidos urbanos da urbe, ma-
téria que constituia o segundo ponto de 
agenda da terceira sessão ordinária do 
órgão. 
 Trata-se de um instrumento 
que visa tornar mais eficaz o sistema 
de recolha e tratramento de resíduos 
sólidos na área autárquica da Beira. 
 A aprovação do dispositivo 
contou com o voto dominante da união 
das bancadas dos partidos MDM – 
Movimento Democrático de Moçambi-  
  
 

 

que e da RENAMO – Resistência Na-
cional Moçambicana. A bancada do 
partido Frelimo, como tem sido habi-
tual votou contra a aprovação do docu-
mento, mas devido ao número reduzi-
do de votos foi infrutífero.■ (R) 
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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 apressada " electrificação Automovel " já conta na 
zona EU com 35,000 no desemprego! 

 

 

 Caros Companheiros e Profissionais, 
 Sugiro, Não perca este apontamento muito actual e 
elaborado por Quem sabe, pois ainda creio que este Colega, 
encontra-se comprometido somente com a realidade do de-
senvolvimento e pela sustentabilidade da mobilidade rodo-
viária,.. 
 Abs, Carlos Sousa (neste cantinho oriental da mãe 
África, felizmente, ainda pouco industrializado) 
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 

 12/07/2019. Nem tudo são rosas, quando se fala 
de carros elétricos. A pressão política para a “transfe-
rência energética” já está a criar desemprego na Euro-
pa. 
 A Ford anunciou recentemente o fecho de duas fá-
bricas de motores na Europa, porque estão a trabalhar 
abaixo da sua capacidade total e porque os motores que 
lá fazem não estão a ter a aceitação que esperava. 
 Uma delas é no Reino Unido e fabrica o novo mo-
tor de três cilindros de 1,5 litros, um motor muito bom, 
que já guiei no novo Focus e no fabuloso Fiesta ST. 
 O problema é que o motor 1.0 Ecoboost também é 
muito bom e está a consolidar-se como o baricentro da 
gama Focus, não dando espaço para o 1.5 crescer. 
 

Eletrificação é prioridade 
 Por outro lado, a Ford está a canalizar os seus in-
vestimentos para os novos híbridos de que precisa ur-
gentemente, se não quiser pagar as multas sobre as emis-
sões que estão a chegar já em Janeiro. 
 Por isso, uma lista estimada em sete mil  trabalha-
  

dores irá engrossar a despesa social do país, dentro em 
breve. E não vão passar para nenhuma fábrica de baterias, 
como veremos mais à frente. 
 Este é só um exemplo, dos mais visíveis, porque 
diz respeito a uma marca de primeira linha. Mas se descer-
mos à indústria dos componentes, então a história é ain-
da mais dramática. 
 Alguns fornecedores, que têm a sua atividade cen-
trada em peças específicas para motores térmicos, já estão 
a sofrer na pele a descida das encomendas e começam a 
ponderar mudar de negócio. 
 

Sinal dos tempos?… 
 Pode dizer-se que é o sinal dos tempos, que é o 
preço a pagar pela “transferência energética”, que essas 
empresas têm que se adaptar. Que é a evolução natural. 
 Tudo isso seria verdade, se a mediatização dos 
carros elétricos tivesse uma correspondência direta com 
a realidade das vendas, mas não tem. 
 De todos os carros fabricados no mundo, em cada 
ano, que ascendem aos 86 milhões, apenas 1,5% são car-
ros elétricos. Ou seja, todos os anos são fabricados apenas 
1,26 milhões de carros elétricos. 
 Só para dar uma ideia da dimensão, as vendas a-
nuais de carros elétricos em todo o mundo equivalem à 
produção anual de uma marca como a Skoda. 
 

O factor Europa 
 Mas então por que razão a produção de motores 
térmicos está a descer? 
 É que estamos a falar da Europa e das normas  anti- 
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poluição que vão entrar em vigor na Europa. Nada disso 
vai acontecer noutros grandes mercados, como o dos 
USA ou da China e India. 
 Os construtores de primeira linha na EU estão sob 
aquilo a que se pode chamar uma tempestade perfeita. 
 Por um lado, têm a pressão de investir nas novas 
motorizações, sobretudo nos híbridos; por outro lado 
continuam a ter que produzir motores térmicos convencio-
nais para abastecer o mercado. 
 Como não têm dinheiro para tudo, o investimento 
no desenvolvimento dos motores térmicos praticamente 
estagnou. 
 

Consolidação da produção 
 Na indústria, fala-se cada vez mais na “consolida-
ção” das fábricas de motores térmicos, uma palavra bonita 
para dizer que se vão fechar fábricas de motores, que es-
tão a laborar abaixo da sua capacidade, juntando a 
produção de várias fábricas numa só instalação. 
 Daqui até imaginar fábricas de motores multi-
marca, é um pequeno passo, mas um passo que poderá a-
penas ser transitório, a caminho da partilha generalizada 
dos mesmos motores por várias marcas. 
 Alguns protagonistas da indústria defendem esta i-
deia há vários anos: de que tudo aquilo que o comprador 
não vê, pode e deve ser partilhado pelo maior número 
possível de marcas. A exemplo do que acontece há 
décadas na indústria informática. 
 

Motores “bons” e motores “maus” 
 Se os compradores vão achar bem comprar um Al-
fa Romeo equipado com o mesmo motor de um Subaru, 
isso já é outra questão. Mas tenho a impressão que sei a 
resposta… 
 A parte boa da “consolidação” é que o mercado vai 
perceber rapidamente quais são os fabricantes de motores 
térmicos “bons”, ou seja, os capazes de cumprir as próxi-
mas normas anti-poluição, dos que são “maus”, os que não 
conseguem atingir essas metas. 
 Julgo que já nem vai ser a questão de haver ou não 
multas para os motores que fiquem acima dos  famigerados 

95 g/km de CO2. Vão ser os próprios compradores a não 
querer escolher esses motores de má reputação. 
 

Máquinas a vapor também acabaram 
 Volto ao princípio. O fim dos motores térmicos 
vai chegar um dia, tal como chegou o fim das máquinas a 
vapor. Mas os analistas melhor informados garantem que 
isso não vai acontecer durante as próximas duas déca-
das, pelo menos. 
 São os mesmo analistas que já viram o óbvio, que 
a tal transição energética nos automóveis não vai ser do 
Diesel para o Elétrico, como alguns pensam. 
 Mas vai ser dos motores térmicos para os híbri-
dos. E estes continuam a precisar de motores térmicos, para 
serem híbridos. Por ironia, em alguns casos até são moto-
res Diesel, como algumas marcas já demonstraram, caso da 
Mercedes-Benz. 
 Entretanto, o desemprego associado à “vertigem e-
létrica” vai continuar durante os próximos tempos. Há 
quem tenha contabilizado já 35 000 desempregados na 
indústria automóvel, diretamente relacionados com a e-
letrificação. 
 

Conclusão 
 Enquanto na Europa se fala em fechar as fábricas 
que produzem motores térmicos, na China aumentam as 
fábricas de células de baterias para carros elétricos. 
 Na Europa, estamos agora a começar a perceber 
que os carros elétricos precisam de baterias e que as célu-
las que as compõem são feitas na China. 
 Durante anos dependente dos Estados produtores 
de petróleo, o futuro elétrico da indústria automóvel vê 
um horizonte de dependência da China. 
 Algumas movimentações começam a surgir, tanto a 
nível de “joint-ventures” entre fabricantes como de ini-
ciativas ao nível de alguns Estados membros da EU, que 
planeiam criar “clusters” de produção de mobilidade e-
létrica, incluindo fábricas de células de baterias. 
 Sem espanto, os chineses estão na corrida para ins-
talar uma fábrica dessas na Europa. Não é difícil imaginar 
quem vai ganhar esta “corrida”.■ 

Francisco Mota ( motor24.pt ) 
 

INAM anuncia ocorrência de ventos com rajadas fortes até 70 quilómetros por hora 
 Maputo (O Autarca) - O INAM anunciou hoje a previsão de ocorrência de ventos com rajadas fortes até 70 Kms 
por hora, que poderão criar agitação no mar e gerar ondas com alturas até 4.0 metros. Prevê-se que o fenómeno tenha efeitos 
nos distritos costeiros de Maputo, Gaza, Inhambane e Sofala a partir da tarde de amanhã até às primeiras horas de domingo.■ 
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Governo quer assegurar transporte aéreo mais acessível 
 Maputo  (O  Autarca)  – Para  
 

dinamizar cada vez mais o sector de 
transporte aéreo, o governo assume 
que continuará a apostar na melhoria 
da eficiência das operações aeroportuá- 
 

rias e na aplicação de tarifas competiti- 

vas. Falando na abertura da Conferên-
reo, Turismo e Carga Aérea, que de-
corre  em Maputo sob o lema: ”Conso- 
 

lidação  e  Promoção da Relação Estra- 
 

tégica para o Desenvolvimento do 
Mercado de  Transporte  Aéreo,  Turis- 

mo e Carga Aérea”, o Primeiro-minis-
tro Carlos Agostinho do Rosário, refe-
riu que só assim, poder-se-á assegurar 
que o transporte aéreo seja mais acessí-
vel para a maioria dos cidadãos. 
 “Continuaremos igualmente a 
desenvolver acções de capacitação de 
quadros da área de transporte aéreo, 
por forma a dotá-los de capacidade téc-
nica para responderem cabalmente aos 
desafios e exigências deste sector”, 
disse o PM, acrescentando que, com a 
formação de quadros nacionais, o go-
verno quer assegurar que o país tenha, 
cada vez mais, capacidade de garantir a 
gestão sustentável nas operações de 
transporte aéreo de passageiros e de 
carga. 
 Encorajou a todos os partici-
pantes a engajarem-se na busca de so-
luções que promovam o desenvolvi-
mento de infra-estruturas aeroportuá-
rias e melhorem a conectividade aérea 
entre os diferentes pólos de desenvol-
vimento e destinos turísticos do nosso 
país. 
 A realização da conferência 
enquadra-se nos objectivos do Gover-
no de promover o transporte aéreo co-
mo factor indutor do desenvolvimento 
do turismo e dos polos de de-
senvolvimento do país e da região. 
 “Estamos certos que um exce-
lente serviço de transporte aéreo irá 
promover o desenvolvimento do turis-
mo e este, por sua vez, aumentar a pro-
cura pelos serviços e meios de trans-
porte aéreo e é nesse quadro que o Go-
verno está focalizado em estabelecer 
maior conectividade entre os diferentes 
destinos turísticos do país, o que irá a-
lavancar, cada vez mais, o sector do tu-
rismo e torná-lo factor de maior atrac-
ção de investimentos nacionais e es-
trangeiros”, apontou Carlos Agostinho 
do Rosário.■ (Luís Nhachote)  

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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Uma Data na História 
 

Por: João de Sousa 

19 de Julho de 2016 ... Machado da Graça. 
O ALMOÇO ADIADO 
 

 

 Esperei, esperei e acabei por desistir. Fui-me em-
bora. Ligava-te e tu não atendias. Esqueceste do nosso al-
moço de terça-feira? Esqueceste certamente que o nosso re-
pasto começava, assim que terminava a longa reunião do 
Conselho de Administração? Pensei para com os meus bo-
tões que algo tinha acontecido. Algum imprevisto. 
 Deixei o nosso Centro Social. Subi ao primeiro an-
dar, abri a porta do teu gabinete de trabalho e nada. De ti, 
nem sombra. Apenas o desarrumo de sempre, naquela se-
cretária onde te sentaste ao longo de 3 anos e onde os pa-
péis (como sempre) se amontoavam num perfeito desalin-
ho, misturados com tubos de cola, tesoura, alfinetes, clipes, 
agrafador, borracha, canetas, régua, recortes de jornais e re-
vistas, enfim… uma verdadeira desorganização. 
  Este teu estado de desalinho e desarrumo faz jus a 
um pedaço de cartão que encontrei na tua secretária com a 
frase: “não tenho tempo para ser organizado”. 
  Vim a saber depois porque não apareceste para al-
moçar. Custa acreditar, mas tenho de acreditar que esco-
lheste uma terça-feira, para deixares de estar connosco. Fi-
sicamente é claro, porque para mim, para aqueles que con-
tigo conviveram e de ti aprenderam muita coisa, vais estar 
sempre presente. 
 Ainda me lembro, como se fosse hoje, da “Tribuna 
Austral”. Do “Sandokan – o Tigre da Malásia”. Do “Micro-
fone” a nossa publicação interna que tu fazias em moldes 
artesanais, utilizando toda aquela parafernália que amon-
toavas na tua secretária de trabalho. 
 E que dizer das longas discussões que tivemos (eu, 
tu, o Leite de Vasconcelos, o elenco do Teatro Avenida di-
rigido pela Manuela Soeiro, a equipa técnica da TVM, o 
saudoso José Cardoso, o nosso veterano realizador) a pro-
pósito do “Volta a Moçambique”, que durante muito tem-
po, nos anos 80, foi um programa de referência da nossa te-
levisão pública? 
  Mas não foi só isso. Foram outras grandes e mar-
cantes realizações do mundo do jornalismo, da radiodifu-
são, do teatro (radiofónico e de palco), do livro, do disco, 
do associativismo. 
 Deixaste-nos nesta terça-feira. Ou melhor… faltas-
te  ao  almoço  desta  terça-feira. Um almoço que durante a- 

 
 

nos seguidos, nos unia à mesma mesa. 
 Como dizia um amigo meu: “menos um soldado do 
nosso grupo”. 
  Machado da Graça deixou-nos fisicamente a 19 de 
Julho de 2016. Faz hoje 3 anos.■ 

  OBS: na foto, da esquerda para a direita, 
Manuel Veterano, eu, Rufino de Matos, Pascoal 

Mocumbi e Machado da Graça. Foto tirada na Sala de 
Sessões do Conselho de Administração da Rádio 

Moçambique.■ 
 

Representantes da CPLP 
reunidos para debater 
sustentabilidade alimentar 

 Decorre desde 
quarta-feira última até do-
mingo próximo, em Idan-
ha-a-Nova, o FISAS – Fó-
rum Internacional Territó-
rios Relevantes para Siste-
mas Alimentares Sustentá-
veis, que tem por objectivo 
debater uma abordagem 
coordenada visando pro-
mover uma urgente transi-
ção para sistemas alimen-
tares sustentáveis. 
 O sistema alimen-
tar global estará no centro 

do debate sobre a susten-
tabilidade do planeta e do 
próprio futuro da humani-
dade. De acordo com uma 
nova edição do relatório a-
nual “O estado da seguran-
ça alimentar e nutricional 
no mundo”, publicado esta 
semana pela ONU, estima-
se que cerca de 820 mi-
lhões de pessoas não tive-
ram acesso a comida sufi-
ciente em 2018 - o terceiro 
ano consecutivo em que 
este número aumenta.■ 
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