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EDITORIAL 
Necessária maior precaução nesta época chuvosa 
  Beira (O Autarca) – Chove com alguma intensi-
dade nos últimos dias na cidade da Beira e arredores. 
 A quantidade de chuva já registada afectou o esta-
do do ambiente na capital provincial de Sofala particular-
mente, exigindo dos munícipes um comportamento mais ri-
goroso para evitar-se consequências maiores.  
 Ademais, o INAM emitiu esta manhã um comuni-
cado advertindo a continuidade de chuvas fortes acompan-
hadas de trovoadas severas e ventos com rajadas fortes a 
partir desta até amanhã, terça-feira (21Jan20) em Sofala, 
principalmente nas cidades da Beira e Dondo e nos distritos 
de Búzi, Nhamantanda, Muanza, Gorongosa, Cheringoma, 
Maríngue, Marromeu, Caia e Chemba. O mau tempo que 
está a afectar todas as quatro províncias da região centro, 
estende-se a província nortenha de Nampula, devendo com-
preender a ocorrência de chuvas fortes (50 a 75  milímetros 

em 24 horas), localmente muito fortes (mais de 75 milíme-
tros em 24 horas). 
 Perante esse cenário, sugere-se a tomada de medi-
das de precaução e segurança face ao risco associado as 
chuvas fortes, trovoadas severas e ventos fortes. 
 Aconselha-se aos pais ou encarregados de educa-
ção para tomarem maior atenção às crianças. Evitar deixar 
as crianças brincar de baixo de chuva, muito menos em lo-
cais com concentração de água (charcos, por exemplo). E, 
também, velar com atenção aos idosos. 
 Deve se evitar rigorosamente a exposição ao re-
lento, para evitar principalmente o risco associado as tro-
voadas severas.  
 Exige-se também melhor colaboração com as auto-
ridades envolvidas na mitigação dos efeitos desse tipo de 
fenómenos naturais, acompanhar atentamente  as  recomen- 
 

dações qeue forem transmitidas.■ (R)   
Frase: 

O homem moderno não combate as calamidades com a humildade; 
descobriu que elas devem ser combatidas com os conhecimentos 
científicos – Bertrand Russell 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 20/01/2020 
Compra Venda Moeda País 

68.78 70.13 EUR UE 

62.04 63.26 USD EUA 

4.26 4.34 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 
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Diplomatas do Reino Unido em Moçambique para 
promover parceria verde 
 financiamento de 75 mil libras (cerca 

de 6 milhões de meticais) para apoiar o 
processo de desmobilização, desarma-
mento e reinserção.  
  “É com imenso prazer que a-
nuncio que o Reino Unido irá doar 75 
mil libras (6 milhões de meticais) para 
apoiar a fase de reinserção do processo 
de desmobilização, desarmamento e 
reinserção. O novo acordo de paz cons-
titui um enorme passo em frente em di-
recção á paz na região, e o Reino Uni-
do está comprometido em apoiar a es-
tabilidade a longo prazo” – afirmou Sir 
Simon. 
 Durante a visita de dois dias 
(semana passada) ao país, o Sir Simon 
reuniu-se com  vários  empreendedores 

e familiarizou-se com as prioridades de 
Moçambique para o crescimento verde. 
Ele ainda actualizou-se sobre os prin-
cipais projectos financiados pelo Reino 
Unido em Moçambique, incluindo o 
projecto ‘Green is the New Black’, um 
projecto inovador que reúne estilistas 
Britânicos e Moçambicanos com o ob-
jectivo de explorar temas de sustenta-
bilidade, reciclagem e moda de van-
guarda. 
 Durante a sua estadia em 
Moçambique, o Sir. Simon priorizou as 
parcerias comerciais e de investimento 
cujo foco seja a criação de empregos, 
desenvolvimento de habilidades e a 
resiliência climática, tendo participado 
da assinatura de um Memorando de en-
tendimento com a contra-parte moçam-
bicana.■ (Érica Chabane) 
 

 

 Maputo (O Autarca) – Diplo-
matas proeminentes do Reino Unido 
deslocaram0se à Moçambique para 
promover a Paz, Segurança, Cresci-
mento Verde e a Prosperidade Mútua.  
 Durante a visita, o Sir Simon 
McDonald, Secretário Permanente e 
Chefe dos Serviços Diplomáticos no 
Ministério de Negócios Estrangeiros 
Britânicos, partilhou reflexões sobre a 
história do Reino Unido no que diz res-
peito á resolução de conflitos, e em co-
mo a comunidade internacional pode a-
poiar o processo de paz em Moçambi-
que.  
  O Governo Britânico acolheu 
favoravelmente o Acordo de Paz as-
sinado em Agosto e anunciou um novo 

Leia e Divulgue O Autarca 
PRIMEIRO DIÁRIO VESPERTINO EDITADO NA BEIRA 
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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 

Pequenos actos com GRANDES consequências Devido 
ao INADEQUADO uso de Pressões nos Pneus! 
 

 

 Saudações,  
 O Novo Ano já caminha bem alinhado, mas falta-
nos afinar alguns procedimentos para que os terrenos da 
mobilidade rodoviária, nos proporcionem mais seguran-
ça, evitando acidentes, gastos, sofrimento e custos, absolu-
tamente desnecessários! 
 

 Um pequeno pormenor, que marca uma grande di-
ferença: 
 

 As pressões incorrectas nos Pneus,  DIMINUEM 
significativamente a eficiência do combustível, agravam o 
Risco de acidentes  e causam  adicionais e constantes pre-
juízos por desgaste prematuro e irregular, que incidem 
nos componentes da suspensão, da direcção e nos órgãos 
das transmissões do carro,.. 
 

 Vamos aqui compreender e saber um pouco mais: 
 Os Pneus são uma parte frequentemente esque-
cida do regime regular de controlo diário, semanal e pe-
los maus desempenhos dos serviços da manutenção aos 
automóveis,.... Não apenas falhas, desvios ou ignorância 
dos Condutores, mas risco agravado também e sobretudo i-
nadmissível as Não conformidades praticadas pelos técni-
cos, mecânicos, inspectores, e no deixa andar distraído co-
mercial pelas chefias dos serviços, apesar de requeridos e 
pagos pelo Cliente no pressuposto da qualidade!  
 Claro, você pode verificar os níveis de óleo e do lí-
quido de arrefecimento a cada semana, (dependente do 
quanto intenso tem sido o uso do carro), mas na generalida-
de a maior atenção que seus Pneus estão a receber muitas 
vezes, resume-se a pedir ao atendedor de combustível, que 
acerte as pressões do ar nas rodas. (negligenciando a so-
bressalente ou de reserva)! 
 Contudo e apesar de um aparente domínio, garanti-
  

mos que Este procedimento, Não é a abordagem reco-
mendável e técnica! 
  Os Condutores devem estar capazes de saberem 
avaliar e considerar a importância da pressão adequada 
aos Pneus, tendo em linha de conta nomeadamente, o tipo 
de pavimento, molhado ou seco, a carga, a distância, a e-
ficiência requerida nas travagens, tudo contribuindo para 
que os Pneus desempenhem o seu papel importante na se-
gurança em estrada,.. 
 Justamente por isso, trazemos aqui o alerta de que 
as pressões incorrectas nos pneus, representam gastos 
irregulares, desafio ao risco da insegurança e custos de 
bastante dinheiro, desperdiçado!   

 E não estamos deixando de parte a vida útil dos P-
neus, que sofre acentuada redução, devido à pressão incur-
recta dos pneus, mas lembrando também que a resistência 
oferecida ao rolamento do pneu é um ponto chave.   

 A estabilidade, a trajectória do veiculo, a ade-
rência, o desgaste, a travagem, ou melhor, corresponde ao 
falarmos da quantidade de energia necessária para sustento 
e de modo a fazer o carro rodar em segurança,  alinhado ao 
menor custo em cada Km, e em qualquer tipo estrada ou 
meio ambiente.   

 Em resumo, a SEGURANÇA e os CONSUMOS 
do veiculo, dependem sobretudo da resistência ao rola-
mento, essencialmente assegurado pela condição priori-
tária do estado dos Pneus, sendo este, o único component-
te do carro que o liga ao terreno, devemos sobretudo admi-
tir e considerarmos os efeitos e impactos do conhecimento 
actualizado e atento, sempre que aplicado em todas as or-
dens de Quem dirige o Volante da maquina ao alvo. 
 Quem melhor deve Controlar esta rotina diária? 
 

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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 Para entendermos a que ponto a pressão dos pneus 
afecta e interfere na resistência ao rolamento, vejamos os 
princípios básicos. 
 Como um pneu rola ao longo da superfície da es-
trada, o efeito combinado do peso do carro e das irregulari-
dades na superfície do terreno ou pavimento, leva à defor-
mação no pneu. 
 Imagine um pneu com reduzida pressão a rodar a 
uma dada e qualquer velocidade - o pneu vai-se deforman-
do de forma contínua - é este processo de deformação 
constante que desperdiça energia, gera custos desneces-
sários e risco de insegurança! 
 Porém, Se o Condutor estiver Capaz, poderia ter 
usado os pneus mantendo-os controlados correctamente e 
assim garantir benefícios, prevenindo-se por segurança e 
obter economias varias, ao movimentar o carro ao longo de 
milhares e milhares de Km, respeitando o meio ambiente, 
as prestações dos serviços, os clientes, o investidor, a satis-
fação dos seus desempenhos, mantendo a disciplina na or-
ganização, multiplicando as boas praticas absorvidas pelos 
mais novos no seio da comunidade. 
 O que acontece com tanta energia desperdiçada?  
 A energia consumida na deformação do pneu é dis-
sipada na forma de calor. O pneu, assim como o ar que ele 
contém, fica mais quente quanto mais se deforma. Se dei-
xado sem vigilância, esse calor acelerará a degeneração da 
borracha e enfraquecerá a estrutura interna do pneu (a car-
caça, composta de inúmeras camadas de tecido e cintas de 
aço trançados).  
 Tanta Energia perdida devido à deformação 
que realmente consome energia do trem de força. Con-
sumo Excessivo e desnecessário! 
 Os pneus com excesso de pressão também geram 
calor excessivo, devido ao formato da área de contacto (on-
de ela se encontra com a estrada) mudar de plana para leve-
mente bulbosa, reduzindo a área de contacto e localizando 
o calor em uma área muito menor. Aquecendo o pneu, am-
bos se traduzem em perdas de energia desnecessárias – per-
das de energia que são pagas pelo combustível que devia 
servir para mover Km, mas Não acontece!  
 Pneus com pouca pressão podem facilmente cus-
tar perdas de 15% a 20% ou mais em eficiência de com- 

bustível, podendo representar simultaneamente um ris-
co para a segurança rodoviária...e acrescidos custos por 
desgastes mecânicos.  
 Embora as pressões ideais dos pneus proporcionem 
a melhor combinação de tracção, conforto de condução e e-
ficiência de combustível, para terrenos duvidosos e caso 
seja necessário aumentar a segurança e a vida dos P-
neus, Se aumentar e utilizar 10% apenas, acima da pressão 
recomendada, isso não será suficiente para constituir uma 
sobre-inflação significativa (e perigosa), mas reduzirá a de-
formação do pneu em um grau significativo, reduzindo as-
sim a perda de energia.  
 No entanto, conte que a pressão ligeiramente mais 
alta, definitivamente terá um impacto negativo no conforto 
do veículo, pese embora que isso será compensado pela 
menor vulnerabilidade a danos causados por bura-
cos (se o pneu for mais rígido devido à pressão extra do ar 
dentro dele, ele se deforma menos rapidamente em resposta 
a impactos instantâneos e imprevistos no terreno). 
 Definitivamente siga as recomendações do fabric-
cante do carro, pelos indicados e correctos valores para as 
pressões reflectidos para os eixos da frente e da retaguarda, 
podendo ser consultados e lidos no autocolante disponível 
na abertura da porta do condutor. 
 Sente-se consciente de estar envolvido nas boas 
práticas neste domínio e de que possui este procedimento 
controlado na frota ou no veiculo que dirige ?... Tem a cer-
teza disso? 
 Estamos cientes de que alguns valores devemos ac-
tualizar e podemos facilitar,… Obrigado. 
 Actualize seus conhecimentos permitindo agir co-
mo condutor capaz para desfrutar do veiculo automóvel 
de forma e metodos alinhados com os correctos procedi-
mentos de uso, conformes como a maquina de rodas foi es-
tudada, projectada e testada pelo fabricante, para funcionar 
em modo seguro, económico e satisfazer as necessidades 
do mais útil meio motorizado nos transportes e desenvolvi-
mento humano na actualidade, servindo todo o Continente 
Africano. 
 Muitos, quanto dependemos da segurança e confor-
to em mobilidade rodoviária,.... agradecemos! 
 Saudamos - Best Regards - 诚挚的问候 - ب ع أطی  م
ات  ■التحی
  

Restabelecido fornecimento de energia eléctrica a totalidade dos bairros da Beira 
 Beira (O Autarca) – Já está restabelecido o fornecimento de energia eléctrica a praticamente totalidade dos bairros 
da Beira, permitindo o refuncionamento normal de serviços que se encontravam afectados, incluindo a Redacção do O Au-
tarca. Entretanto, continua a cair muita chuva na Beira e há receio que vários sistemas sejam continuamente afectados.■ (R)  

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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Desperte as prioridades da África 2020 - Por que não? 

 
 

10 empregos mais procurados na 
África 
 A maior indústria do continen-
te é a agricultura, que atribui grande 
parte do PIB para a maioria dos países 
do continente, seguida por petróleo e 
mineração. O setor agrícola emprega 
cerca de 60% dos empregos na África, 
com as principais fontes de renda de 
grandes fazendas que produzem produ-
tos como café, cacau, algodão e borra-
cha. As perspectivas de crescimento 
para o continente estão melhorando, 
com a vibrante e jovem população da 
África pronta para fazer progressos em 
vários setores que devem crescer. 
 

 
 

Como você pode fazer parte do 
muro verde da África 
 Todos os anos, cerca de 15 bi- 
lhões de  árvores  são  cortadas  global- 

mente e, em toda a África, as taxas de 
desmatamento ultrapassam a média a-
nual global de 0,8%. Uma startup afri-
cana está tentando fazer parte da solu-
ção para essa crise de desmatamento. 
Através de uma iniciativa de impacto 
social, o Povo Mais Influente de Ori-
gem Africana (MIPAD) quer plantar e 
atribuir mais de 200 milhões de árvo-
res em toda a África até 2024 antes do 
final da Década Internacional da ONU 
para Pessoas de Origem Africana. 
 Muitos de nós devemos fazer, 
... As empresas devem liderar os pla-
nos, plantando árvores! 
 

  
 

Comunidades africanas fora da rede 
adotam energia solar 
 O Banco Mundial diz que as 
interrupções anuais na África Subsaa-
riana podem variar de 50 horas a 4.600 
horas - no final, isso é mais de meio a-
no. Portanto, uma solução fora da rede 
está se mostrando valiosa na região e 
em toda a África. Do Quênia à Tanzâ-
nia, do Uganda ao Ruanda, da Nigéria 
à Costa do Marfim e até da Somália 
devastada pela guerra, os africanos es-
tão adotando soluções de energia solar 
que os ajudam a alimentar suas casas 
mesmo sem estarem conectadas à rede, 
em uma escala incomparável. A M-
KOPA de Nairobi iniciou a revolução. 
Lançado comercialmente em 2012, o 
M-KOPA permite que famílias de bai-
  

xa renda tenham acesso à energia solar 
por apenas US $ 1 por mês. Isso é mais 
barato e mais ambiental do que as al-
ternativas, querosene ou diesel, e ofe-
rece um sistema de pagamento medido 
rastreado pelos cartões SIM do telefo-
ne. 
 

 
 

As temperaturas da África Austral 
estão aumentando duas vezes a taxa 
média global 
 Uma seca severa está amea-
çando a indústria da vida selvagem da 
África do Sul, com agricultores de caça 
mantendo menos animais e turistas vi-
sitando lojas de caça em menor núme-
ro. O órgão da indústria, Wildlife Ran-
ching, da África do Sul estima que a 
província de Northern Cape perdeu 
mais de dois terços do seu jogo nos úl-
timos três anos. Está realizando uma 
pesquisa em todo o país para determi-
nar a escala de perdas de animais e o 
impacto financeiro nas mais de 9.000 
fazendas de vida selvagem do país. A 
indústria da vida selvagem gera receita 
para a África do Sul através do turis-
mo, caça, criação e produção de carne. 
Somente a caça aos troféus gerou US $ 
140 milhões em 2016, de acordo com 
pesquisa realizada pelo ministério do 
meio ambiente.■ (FONTE: OZY/ 
AFRICA.COM/ 795/5000/ 
REUTERS AFRICA) 
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