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EDITORIAL 
 
 

Sistema financeiro nacional constrange utentes 
 Beira (O Autarca) – Não restam dúvidas que a ac-
tualidade moçambicana está a ser marcada pelo cenário que 
se regista no sistema financeiro nacional, de inacessibilida-
de dos utentes as formas de pagamento electrónico, e de 
forma alguma O Autarca podia manifestar-se indiferente a 
essa situação. 
 Tem circulado muita informação sobre a matéria e 
muito recentemente troca de acusações entre os principais 
protagonistas, neste caso o SIMO que se assume como a 
entidade gestora da plataforma e a BIZFIRST que é a pro-
prietária e responsável pelo funcionamento do sistema. 
 É verdade que numa situação tão embaraçosa como 
essa qualquer das partes quererá sim chamar a razão a seu 
favor, independemente de possuir ou não, atendendo tam-
bém a própria natureza humana e o carécter  das instituições,  
  
 

mas no nosso ponto de vista o mais inportante neste mo-
mento transcende a arrogância de qualquer das partes, no-
meadamente é a resposta ao problema para a sua solução i-
mediata e, consequentemente, pronta satisfação dos interes-
ses dos utentes. E isso com humildade consegue-se facil-
mente. Em quaquer negociação o sucesso passa pela cedên-
cia de uma das partes e neste caso a maior obrigação de ce-
dência recai sobre quem tem maiores responsabilidades e 
representa os interesses dos cidadãos moçambicanos. Sem 
dúvidas é o SIMO. Logo esta instituição deve agir de forma 
mais inteligente possível para junto com a BIZFIRST e ou-
tras instituições envolvidas neste processo encontrar-se a 
saída necessária, nem que seja uma solução temporária en-
quanto se discute a solução definitiva. Por outras palavras, 
porque o assunto é demasiado sério a vida dos  moçambica-   

 nos que tornaram o uso da  plataforma  
 

Frase: 

 

Nada é mais desprezível que o respeito baseado no medo – 
Albert Camus 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 16/11/2018 

Compra Venda Moeda País 

68.55 69.9 EUR UE 

60.45 61.64 USD EUA 

4.25 4.34 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 
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electrónica uma tradição que veio melhorar substancial-
mente a qualidade de vida dos cidadãos, até podemos suge-
rir um período de trégua, a semelhança do que acontece no 
país para a manutenção do ambiente de paz. 
 Outrossim, porque o assunto já assumiu proporções 
de âmbito político nacional, o seu tratamento não deve 
mais continuar esgotado as instituições técnicas. É necessá-
rio que o Governo do dia, que no final das contas é o que 
mais sai a perder, não fique indiferente, deve agir e se ne-
cessário censurar publicamente os responsáveis por essa si-
tuação que na verdade não é nova, já vêem se  arrastando  a  

anos, denunciando a existência de ocultação. 
 Mas, entretanto, a actualidade moçambicana não 
foi somente caracterizada pela mancha que tem o rótulo SI-
MO, pois existiram boas coisas que não podemos deixar de 
referenciar, começando por felicitar o Presidente do Muni-
cípio da Beira pela concretização do ambicioso projecto de 
construção de 25 mil casas no bairro da Maraza; e também 
a selecção nacional de futebol “Mambas” que ontem voltou 
a derrotar a sua congénere da Zâmbia, reavivendo a possi-
bilidade de qualificação ao próximo CAN – Campeonato 
Africano das Nações.■ (Redacção)   
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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 

Não Há lugar mais Rico neste Planeta (terras, 
tradições & mitos) do que Este, que é gerido pelos 
Africanos! 

 

todos Preventivos: 
  Formação Apropriada e aplicativos regular-
mente actualizados, adaptados aos meios Humanos, am-
biente e materiais. 
  Integrando os momentos tradicionais locais e re-
gionais, por respeito a cultura, clima, falta de agua potá-
vel, processos e tratamento de efluentes e resíduos  e a-
companhamento de progresso, com distinção ao Ensi-
no,... adaptado passo a passo, e? 
  De pequenino, se aprende a torcer o pepino!! 

  

  Instante para nos Questionarmos: 
  

  Quem avalia, promove, aplica, assegurando re-
sultados e colhe proveitos assim harmonizados e integra-
dos na grande diversidade de valores considerando os já 
existentes  nas  regiões e locais? 
  

  Notamos e partilhamos que, Hoje,.. TODOS nos 
movimentamos em busca do desenvolvimento, porem, 
sobretudo muito MAIS dependentes da mobilidade rodo-
viária,.... certo?... 
  

  ..no entanto,.. 
 

 Quem efectivamente se preocupa em Gerir e Fis-
calizar sobre as básicas facilidades adaptadas para manter a 
Frota de veículos, os transportes e comportamentos Profis-
sionais apetrechados de Conhecimento Capaz e Actualiza-
do,.. integrando Não apenas o Motorista,  mas também, o 
Mecânico, o Supervisor, o Inspector, o Perito, o Fiscal, o 
Gestor, as Seguradoras,  as Autoridades no processo e os 
Serviços de Assistência técnica e de Emergência, para 
garantir as entregas, manter os Clientes Internos e Externos 
em Ambiente de proveitos de satisfação em conformidade 
com os objectivos e aplicativos dos Investidores? 
  

  Quem??  Onde?? Não percebi!! 
  

  Basta de continuarmos a admitir de que se trata 

 Senhoras e Cavalheiros, 
  Propomos  dedicarmos mais atento aos nossos In-
vestimentos, dia a dia,..     

  Corolário de imposição do dito 1meiro mundo, ao 
abrigo de?     

  O Continente Africano, tem sido ALVO fácil 
para "despejos comerciais" por vezes sob capa das ne-
cessidades do desenvolvimento, lugar onde são lançados 
todos os produtos e serviços, ainda que não adaptados, 
ou muito menos apropriados a especificações de acolhi-
mento ao meio Ambiente, a exemplo de TUDO quanto 
se relacione com os modernos sistemas de comunica-
ções, dispositivos, aparelhagens, veículos, maquinarias, 
métodos de ensino e educação, alimentos, fármacos, 
construção, fertilizantes, sementes, processos agro,.etc... 
infelizmente!     

  E porquê ?....simples:     

  Porque o objecto situa-se na venda de bens e ser-
viços, independentemente se constituem acolhimento 
prioritário de vantagens familiarizados aos modelos de 
vida e de desenvolvimento que se desejam em África, ou 
não,..mas os banqueiros insistem...em vender Seus pla-
nos, pressupostos por doadores, mas ao que pagamos 
tudo e sempre a peso de minério puro, mal extraído da 
terra e dos mares Africanos!!     

  Consequências  Imediatas?... 
  Substancial  aumento  dos Facttoorreess  ddee  RRiissccoo  ddee  
IInnsseegguurraannççaa  ((acidentes) nas actividades  e  sério agrava-
mento  dos  custos operacionais, ainda que partindo de 
um baixo  e aparente custo de investimento.     

  Sugerimos elegermos o recurso aos adequados mé- 
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cano! 
  O negativo chama o negativo!! ... melhor abrirmos 
os olhos e,... 
  De onde vem a maioria dos Projectos? ..dos Inves-
timentos?  Estudados a "pente fino" e avaliados  por entida-
des Financeiras de renome Internacional?,..  conferimos os 
aplicativos regulares da dita Formação?... os procedimen-
tos e processos normalizados  e adaptados de correcto Uso 
e Manutenção, integrando e harmonizados aos ambientes 
locais de enraizadas praticas culturais?  
  Ha na verdade, muitos Aplicativos Inovado-
res,  mas, infelizmente, não passam das bonitas projecções 
em Show nas salas engravatadas nos Hoteis e Conferencias 
de nome internacional, mas tais medidas, por vezes resul-
tam escondidas em outras despesas feitas nome do desen-
volvimento e progresso Africano mas de critico impacto 
para os Africanos e inclusive mau também para todos aque-
les que por bem vierem. 
  A Educação forma a base facilitadora aos pro-
cesssos para a Vida,.. 
  A Formação constitui a Disciplina de sustentabi-
lidade orientada ao desenvolvimento dos aplicativos no 
terreno, pelo conhecimento face aos meios, procedimen-
tos, processos e   recursos  que  se  desejam  na  trajectó- 

ria,..do interesse e conforto dos povos. 
  Quando sintonizamos ao pormenor da mobilida-
de rodoviária, Como podemos Confiar e ficarmos segu-
ros do correcto uso de uma máquina, ainda que nas 
mãos de um mecânico??  e porque esse equipamento e o 
Pessoal encontram-se no seguro de bonita Apólice?? 
  Como vai ser conduzido o Diagnóstico se,  de 
uma avaria ou defeito durante a condução e mau uso?  
  Agindo como se comprova, em forte maioria pe-
la Experiência empírica! ..nada de GRAVE, porem,...isso, 
talvez resulte produtivo e facilitador por acaso,  mas Se nos 
mantivermos  devidamente Capacitados, é claro que se 
torna desnecessário corrermos  tanto  Risco e a elevados 
custos!! 
  Sofremos impactos por  Informalidades constan-
tes a todos os níveis, desde Chefias, Inspectores, Fiscais 
a operários,  abusos, Desvios,  Ignorância e sobretudo,  
desconhecimento  do que constitui Risco,  e por Distrac-
ção, constituem os maiores  Custos associados aos cons-
tantes lançamentos sob pressão comercial nos mercados 
de produtos, serviços e processos, que Desprezam o res-
peito pelas normalizadas e regulares Disciplinas de For-
mação dedicadas a Entrega, Acolhimento, Uso, Manu-
tenção, Despejo, meio Ambiente  e Proveitos. 
  Vai Fazendo a Sua parte?  ....Obrigado.■■ 
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Mia Couto em Évora para apresentar livro infantil 

 
 
 

 Beira (O Autarca) – Hoje, se-
gunda-feira (19Nov18), o escritor mo-
çambicano natural da cidade da Beira, 
Mia Couto, acompanhado da ilustrado-
ra Danuta Wojciechowska, apresenta 
em Évora, Portugal, o seu mais recente 
livro infantil, “A Água e a Águia”, nu-
ma sessão que decorre no Salão Nobre, 
dos Paços do Concelho. 
 A apresentação tem o apoio da 
Câmara Municipal de Évora e insere-se 
num programa mais vasto que os dois 
autores irão protagonizar hoje em Évo-
ra. Na Escola Gabriel Pereira, o escri-
tor e a ilustradora realizam oficinas e 
protagonizam conversas, destinadas a 
professores, entre outros temas, sobre o 
que é escrever e ilustrar livros para 
crianças. Neste novo livro, Mia Couto 
escreve um conto sobre as grandes á-
guias da Terra e a sua relação com a á-
gua dos rios. Adicionando, assim, mais 
uma obra às que já antes publicou para 
crianças, como “A Chuva Pasmada” ou 
“O Outro Pé da Sereia”. 
 Mia Couto nasceu na cidade da 
Beira, província de Sofala, centro de 
Moçambique, em 1955. Este galardoa-
do autor foi também jornalista e pro-
fesssor, e assume-se actualmente como 
biólogo e escritor. O seu trabalho está 
traduzido em várias línguas e entre as 
distinções salienta-se o Prémio Vergí-
lio Ferreira, em 1999; o Prémio União 
Latina de Literaturas Românicas e o 
Prémio Passo Fundo Zaffari & Bour-
bon de Literatura, este atribuído ao seu 
romance “O Outro Pé da Sereia”, am-
bos em 2007; o Prémio Camões e o 
Prémio Neustadt, considerado como o 
Nobel Americano da Literatura, os 
dois no ano de 2013.   

 A ilustradora do livro “A Água 
e   a  Águia”,  Danuta  Wojciechowska, 
 

dedica-se à ilustração infantil, ao de-
sign gráfico e à cenografia. Nasceu no 
Canadá, em 1960, viveu e estudou na 
Suíça e em Inglaterra, mas escolheu 
Portugal para se fixar. Reside e traba-
lha em Lisboa desde 1984. Entre ou-
tros prémios, foi distinguida com o 
Prémio Nacional de Ilustração, em 
2003, e já ilustrou outras obras de Mia 
Couto e de Ondjaki, José Eduardo A-
gualusa, Álvaro Magalhães, Alice 
Vieira, Lídia Jorge e Luísa Ducla Soa-
res.■ (Redacção/ Diário Ampanário) 
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tória das revoltas populares ensina-nos 
que quando a barriga do povo ruge e ron-
ca de fome, o assalto à “Bastilha do po-
der” torna-se uma possibilidade natural do 
instinto de sobrevivência do animal feroz 
que habita o ser humano. Uma questão de 
tempo.  
        Isto é: a sociedade civil desumaniza-
se ainda mais. A criminalidade jovem, sem 
um “futuro melhor” toma o poder nas ruas, 
pelo mau exemplo da ostentação de uns 
poucos mais velhos encrustados como uma 
lapa no poder político e económico, açam-
barcando tudo, deixando a maioria na mín-
gua.             
          Ora, essa situação de agitação de 
multidões frustradas e enfurecidas, obriga a 
uma intervenção fortemente musculada, à 
exaustão, das forças de ordem, os mesmos 
sacrificados de sempre – polícia e exército, 
a serviço de um poder político incompeten-
te em queda livre, sem solução de gestão 
equilibrada do país. ■ M.K. Ph.D.            
 

          Este texto é um convite à reflexão 
num contexto de se equacionar até que pon-
to a corrupção internacional – corruptores 
estrangeiros financiando corruptos nacio-
nais – poderá utilizar países como Moçam-
bique para ‘lavagem’ de seus dinheiros a 
desviar para paraísos fiscais – ‘offshore.’ A 
acontecer, será ainda mais grave sendo es-
ses mesmos Estados promotores de projec-
tos de desenvolvimento para os seus países 
com financiamentos externos em parceria, 
e para tal avalistas (responsáveis) por esses 
fundos estruturais, através da cooperação 
internacional. Será o caso de Moçambique? 
Logo, algumas questões se colocam:  
        Como sair deste ciclo vicioso? – É 
que a continuar esta situação de calamidade 
financeira e pública em Moçambique, as 
consequências imediatas serão uma maior 
instabilidade social independentemente dos 
partidos políticos e de mudanças de gover-
no de qualquer emblema partidário. A his- 
governo  
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Dialogando – conceptual: Sai às Segundas-Feiras 


