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Logística favorece incremento da economia global 
 

- Grandes empresas que venceram no mercado não foram aquelas que perguntaram 
o que seus clientes queriam, foram aquelas que surpreenderam seus clientes com 
produtos e serviços novos e diferentes – Félix Machado, Economista e Empresário, 
ontem, numa palestra proferida no ISCTAC, sobre Logística Portuária 

  Beira (O Autarca) – O Eco-
nomista e Empresário Félix Machado, 
proprietário da Empresa Terra Mar Lo-
gística, baseada na cidade da Beira, foi 
palestrante, ontem, quinta-feira (19Set 
19), na sede do ISCTAC – Instituto 
Superior de Ciências e Tecnologia Al-
berto Chipande, onde abordou a Logís-
tica Portuária. 
 Falando à uma plateia compos-
ta por estudantes e docentes do 
ISCTAC, Félix Machado destacou a
   

importância da logística, defendendo 
que “a logística favorece o incremento 
da actividade económica global no 
contexto do princípio fundamental de 
eliminação das barreiras ao comércio 
Mundial”. 
 Definindo o conceito da logis-
tica, o palestrante referiu que se trata 
de processo de planejar, executar e 
controlar fluxo e amrazenagem - de 
forma eficaz e eficiente em termos de 
tempo, qualidade e custos – de maté-
rias-primas, materiais em elaboração, 
produtos acabados e serviços, cobrindo 

 
 

Félix Machado, Economista e Empresário 
beierense do ramo de Logística 

  
Frase: 

 

Encontrar o ponto G não é uma questão de lógica, é 
uma questão de logística – Sandto Kreteus (Pensador) 
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desde o ponto de origem até o ponto de 
consumo, com o objectivo de atender 
às exigências do consumidor. 
 “A logística representa o posi-
cionamento de recursos no tempo cer-
to, no local certo, a um custo certo, 
com a qualidade certa e é uma activi-
dade que existe desde o início da civili-
zação. Funcionando 24 horas por dia – 
7 dias por semana – 52 semanas por a-
no, o seu objectivo é tornar disponíveis 
produtos e serviços no local onde são 
necessários, no momento em que são 
desejados” – enfatizou. 
 Relativamente ao porto como 
indutor logístico regional, neste caso o 
Índico da Beira, o Economista frisou 
que a regionalização promove as rela-
ções multilaterais de comércio, facili-
tando a “construção de blocos”  para  a  

promoção e desenvolvimento do co-
mércio numa determinada região. 
 Num outro paradigma, abor-
dando a competitividade empesarial, 
salutar ao mercado, e a necessidade de 
mudar e vencer os desafios do mundo 
actual, Félix Machado transmitiu aos 
estudantes do ISCTAC que “como fu-
turos especialistas de logística devem 
ter em conta que as grandes empresas 
que venceram no mercado não foram 
aquelas que perguntaram o que seus 
clientes queriam, foram aquelas que 
surpreenderam seus clientes com pro-
dutos e serviços novos e diferentes”. 
 A cidade da Beira, refira-se é 
um importante centro urbano de in-
fluência logístico, ambiente favorecido 
pela existência do estratégico porto Ín-
dico da Beira, que manuseia  mercado- 

rias do comécio internacional moçam-
bicano e, sobretudo, dos países do in-
terland da África Austral. 
 Dada a importância que a acti-
vidade logística representa ao mercado, 
local, nacional e regional, e as várias o-
portunidades de trabalho e emprego 
que oferece, Félix Machado desafiou 
aos jovens estudantes para apostarem 
nessa especialidade e desafiou as insti-
tuições do ensino superior existentes 
na cidade da Beira a promoverem cur-
sos de logística para além do nível de 
licenciatura, permitindo alargar o hori-
zonte do ponto de vista de maior con-
hecimento e domínio técnico-científico 
da matéria. Machado observou que a 
Logística tem mercado em todo o mun-
do, incluindo onde não existem portos 
maritimos.■ (Chabane Falume) 

 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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BM eleito presidente do grupo de trabalho de serviços 
financeiros digitais no Fórum Anual da AFI 2019 

 Maputo (O Autarca) – O 
Banco de Moçambique (BM) partici-
pou, de 9 a 13 de Setembro, no Fórum 
Anual da Aliança para a Inclusão Fi-
nanceira (AFI), em Kigali, Ruanda, 
sob o lema Promovendo o Uso da In-
clusão Financeira para Mulheres e Jo-
vens, onde participou em quatro dos 
seis grupos de trabalho, nomeadamen-
te, Protecção do Consumidor e Condu-
ta de Mercado, Dados de Inclusão Fi-
nanceira, Serviços Financeiros Digitais 
e Inclusive Green Finance.   

 Estes grupos constituem meca-
nismos pelos quais os participantes ad-
quirem, criam e partilham conhecimen-
tos práticos sobre medidas de política, 
estratégias e regulamentos de inclusão 
financeira que contribuem para a cria-
ção de orientações em outras jurisdi-
ções, podendo ser usadas para criar ou 
reformular as práticas de inclusão fi-
nanceira.   

 No decurso do evento, o BM 
foi eleito presidente do grupo de traba-
lho de Serviços Financeiros Digitais 
(DFS), para um mandato de um ano, 
sob liderança da Directora do Gabinete 
de Inclusão Financeira, Carla Fernan-
des.    

 Este grupo conta com uma par-
ticipação de 70 instituições-membro, 
de um total de 64 países, divididos em 
seis subgrupos, nomeadamente, E-mo-
ney, Inclusão Financeira Digital do 
Género, Instrumentos Digitais para a 
Capacitação Financeira, Segurança Ci- 
bernética, Protecção e Privacidade de 
Dados, Task-force para a Regulamen- 
tação da Tecnologia  Financeira  (regh- 

 
tech). 
 Durante o evento, a adminis-
tradora do BM, Gertrudes Tovela, na 
qualidade de chefe da delegação, fez 
uma avaliação positiva do evento uma 
vez que “por um lado, ractificamos os 
modelos de política sobre a moeda e-
lectrónica (e-money) que vão ajudar no 
estabelecimento dos princípios de pro-
cedimentos a seguir e, por outro lado, 
foi igualmente ractificado o modelo de 
indicadores principais para medir a in-
clusão financeira de um país”. Estes 
são os passos importantes para dinami-
zarmos o nosso plano de  acção  de  in- 
 

clusão financeira em Moçambique, 
concluiu Tovela. 
 O BM aderiu à AFI em Outu-
bro de 2011, com o objectivo de usar 
esta plataforma para ajudar o país na 
melhoria dos níveis de inclusão finan-
ceira, através de conhecimentos, expe-
riências e da regulamentação, entre ou-
tras ferramentas de orientação, que são 
partilhadas entre os pares na AFI, so-
bretudo a expansão e acesso aos servi-
ços financeiros. A reunião contou com 
a participação de mais de 100 institui-
ções-membro, representando 90 paí-
ses.■ (Redacção/ BM)  

Delegação da ACB já a caminho de Madrid 
   Beira (O Autarca) – A delegação da Associação Comercial da Beira 
(ACB) já está a caminho de Madrid, capital da Espanha, onde vai participar, de 
domingo a segunda-feira próximos, no evento internacional no âmbito da Con-
venção Anual da BID – 2019. Refira-se que a Associação Comercial da Beira é 
uma das organizações a nível mundial seleccionadas para receber no referido e-
vento internacional o Prémio “World Quality Commitment” (WQC) (Compromis-
so Mundial da Qualidade) na Categoria Ouro. O Autarca apurou que a delegação 
da ACB ao encontro será representada ao mais alto nível da maior organização 
empresarial da região centro, nomeadamente através do respectivo Presidente do 
Conselho de Direcção, Jorge Fernandes.■ (Redacção) 
 

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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@ 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 

Quando a política Não presta Atento aos 
Engenheiros - O risco vai Desafiando a mobilidade 
rodoviária no uso de Novas Tecnologias! 

 

 

 Admitindo-se que possuímos infraestruturas para 
reabastecimento aos modernos carros eléctricos, não basta 
importar carros eléctricos, para reduzir os impactos, pois se 
essa for a apressada medida, novos e graves riscos se apre-
sentam em mobilidade, por isso cautela e caldos de galinha, 
devem fazer parte esclarecedora nos EIA, Estudos do Im-
pacto Ambiental.   
 Coisa que foi pouco desenvolvida pelos países que 
decidiram avançar rapidamente com a "pseudo-solução" de 
recurso aos carros 100% eléctricos em sistema plug-in. Po-
dendo no entanto considerar-se válida e de beneficio exclu-
sivo a certos países onde o equilíbrio de satisfação das e-
nergias alternativas de origem não fóssil e o cumprimento 
das regras e normas, constituem uma civilizada e desenvol-
vida harmonia. 
 Mais valia que a decisão de recurso tivesse sido, 
pelo massivo plantio de árvores! 
 Alguma vez imaginou que deve ser necessário 
cerca de 10 vezes mais água para apagar o fogo de uma 
bateria de accionamento dos veículos 110% eléctricos 
em comparação com um carro a gasolina ou a diesel? 
....POIS !!   
 

Os carros 100% eléctricos e a probabilidade dos incêndios 
 

 
Os incêndios são dos eventos mais complicados num automóvel, 

em especial no binómio - carros  eléctricos e os incêndios 

 Está em curso uma mudança de paradigma no mer-
cado automóvel mundial, os veículos eléctricos a subirem 
na procura e são cada vez mais comuns.  
 Com eles recebemos novos impactos e riscos, sob 
diversos pontos de vista, alguns novos e colocando em 
questão a segurança rodoviária, nomeadamente os carros 
plug-in e 100% eléctricos, atendendo aos novos riscos de 
ignição e combate aos incêndios. 
 Sabe como proceder se se deparar com um acidente 
em que um dos veículos intervenientes seja um eléctrico?  
Sabe qual o risco de ser electrocutado?  
 São vários os possíveis motivos para que um veícu-
lo se incendeie. O mais habitual é a conjunção da tempera-
tura ambiente e do próprio funcionamento do veículo. 
 Por vezes estes iniciam-se sem que sejam perceptí-
veis pelo próprio condutor do veículo.    

 Diversos acidentes envolvendo carros eléctricos, 
um pouco por todo o mundo., desencadearam investigações 
de segurança na China, no Canadá, na zona EU e nos Esta-
dos Unidos. 
 

Os novos riscos nos carros eléctricos 
 Sempre que ocorre um incendio os bombeiros, na-
turalmente, são chamados ao local para debelá-lo. Porém 
quando se deparam com um eléctrico os problemas são ma-
iores. Os próprios bombeiros descrevem os incêndios neste 
tipo de veículos como um fogo que não acaba após um 
primeiro embate.   

 Este tipo de baterias apresentam o risco de re-igni-
ção, mesmo após vários dias. Mesmo depois de suposta-
mente estarem totalmente apagados.   

 A maioria dos Bombeiros estão aprendendo com a 
experiência, descobrindo como devem agir perante estes 
casos.  
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 Uma das conclusões mais surpreendentes é que 
precisam de quase 10 vezes mais água para apagar o fogo 
de uma bateria de veículos eléctricos em comparação com 
um carro a gasolina ou a diesel. 
 Especialistas neozelandeses concluíram que “após 
um incêndio ter sido extinto num veículo eléctrico, pode 
haver um risco de re-ignição por até cinco dias“. A afir-
mação é de um responsável pela capacidade de resposta a 
fogos e emergência daquele país. 
 

Da experiência dos EUA, os eléctricos e os 
incêndios 
 Embora os veículos eléctricos sejam geralmente 
mais seguros que os carros a gasolina ou a diesel, quando 
as batérias de lítio destes veículos são danificadas, podem 
causar curto-circuito. O resultado é o desencadear duma 
reacção em cadeia chamada de fuga térmica, que pode a-
tingir os 1.000 graus Celsius.  
 Existe o risco de electrocussão. Assim, se detectar 
que a bateria ou o veiculo sofreu danos, aja com precaução, 
evite tocar em partes metálicas do veículo. 
 As normas internacionais relativas à segurança dos 
veículos eléctricos são abrangentes. No entanto, ainda pos-
suem fortes lacunas neste recente desenvolvimento. 
 “Como tal, somente veículos de certas jurisdições 
e aqueles que atendem aos padrões de segurança de suas 
jurisdições locais são permitidos para importação”.  
 Este é um apontamento de atenção a determinados 
produtos que são importados para uso publico-privado de-
vem ter em atenção as regras de uso e boas praticas em mo-
do preventivo e segurança. 
 Importa que as instruções de uso e manutenção ex-
pressem claramente os procedimentos aplicáveis antes, 
durante e após os fogos, tal qual para a correcta condução 
do veículo. 
 

 
 

A concentração das baterias provoca muito calor num veículo eléctrico 
 

O ponto de vista das marcas 
 Apesar das preocupações, o fundador da Tesla, E-
lon Musk, twittou que “a realidade é que um Tesla, como a 

maioria dos carros eléctricos, tem mais de 500% menos 
probabilidade de pegar fogo do que carros a combustão. 
Pois estes transportam enormes quantidades de combustí-
vel altamente inflamável”. Eis hoje comprovado que esta 
afirmação, constitui  ser  enganadora e de marketing! 
 Porque menor probabilidade não significa impossí-
vel, pois recentemente um Tesla explodiu numa garagem 
subterrânea em Xangai em Abril de 2019.  Ainda este ano, 
a fabricante chinesa de veículos eléctricos NIO foi forçada 
a retirar cerca de 5.000 carros, depois de várias denúncias 
de incêndios.  
 Se tudo comercialmente apressado a valência do 
risco predomina,  porque alguns fabricantes de batérias 
tentam colocar mais energia em menos espaço, e a tecnolo-
gia actual pode estar atingindo os seus limites. 
 Decerto que os novos limites prescritos pela segu-
rança automóvel e rodoviária serão respeitados !  
 A pressão comercial não pára, desafiando os desa-
fios, corremos o risco por algum tempo,  mas tenhamos 
confiança que certamente as regras de segurança, das 
engenharias e tecnologias vão ajudar-nos a superar e 
harmonizar, minimizando-se os desafios de risco que vão 
surgindo pelo caminho da electrificação apressada dos au-
tomóveis.■  

Fonte do conteúdo base:  motor24.pt 
Adaptação local:  Carlos Sousa,  Perito Automóvel e 

Formador na prevenção de risco  para as actividades no 
trabalho e mobilidade em segurança rodoviária. 

Contacto;  87 47 49 011  Maputo.■ 
 

ONE promove Missão 
Empresarial à Manica 
 Chimoio (O Au-
tarca) – A ONE – Organi-
zação Nacional de Empre-
endedores promove, enetre 
os dias de 22 e 24 de Ou-
tubro corrente, uma Mis-
são Empresarial à Provín-
cia de Manica, centro do 
país. Segundo soube O 
Autarca, a Missão tem co-
mo objectivos criar parce-
rias e procurar oportunida-
des de negócios existentes 
actualmente naquele ponto 
do país, em diversos secto- 

res, com especial enfoque 
para os de Agronegócios, 
Comércio, Serviços, 
Transportes, Infraestrutu-
ras, Formação Técnico-
Profissional, entre outros. 
Para esta Missão está pre-
visto um Fórum de Negó-
cios e Empreendedorismo, 
sessões de B2B, exposição 
e venda de produtos e ser-
viços,  encontros com as 
principais instituições pú-
blicas e privadas e visitas a 
grandes empresas.■ (R) 
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Uma Data na História 
 

Por: João de Sousa 

20 de Setembro de 1926 … Noémia de Sousa 
 

 
 

a machamba que nos dá o pão! 
 

E tudo será novamente  nosso, 
ainda que cadeias nos pés 
e azorrague no dorso… 

 

E o nosso queixume 
será uma libertação 
derramada em nosso canto! 
̶  Por isso pedimos, 
de joelhos pedimos: 
Tirem-nos tudo… 
mas não nos tirem a vida, 
não nos levem a música! 
 

Noémia de Sousa (Carolina Noémia 
Abranches de Sousa Soares) não é 
apenas uma grande dama da poesia 
moçambicana. É, também, uma grande 
dama da poesia africana em língua 
portuguesa, tendo em vista a sua voz 
ardente ter ecoado por diversos 
espaços e compartilhado o seu grito 
com outras vozes, em prol dos que 
lutaram e clamaram pela liberdade, 
entre os anos 1940-1975, no contexto 
do colonialismo português. 
 

 Ela nasceu na Catembe no dia 
20 de Setembro de 1926. Completaria 
hoje os  seus 93 anos de idade.■ 

 

Súplica 
Tirem-nos tudo, 
mas deixem-nos a música! 
 

Tirem-nos a terra em que nascemos, 
onde crescemos 
e onde descobrimos pela primeira vez 
que o mundo é assim: 
um labirinto de xadrez… 
 

Tirem-nos a luz do sol que nos aquece, 
a tua lírica de xingombela 
nas noites mulatas 
da selva moçambicana 
(essa lua que nos semeou no coração 
a poesia que encontramos na vida) 
tirem-nos a palhota  ̶  humilde cubata 
onde vivemos e amamos, 
tirem-nos a machamba que nos dá o 
pão, 
tirem-nos o calor de lume 
(que nos é quase tudo) 
mas não nos tirem a música! 
 

Podem desterrar-nos, 
levar-nos 
para longes terras, 
vender-nos como mercadoria, 
acorrentar-nos 
à terra, do sol à lua e da lua ao sol, 
mas seremos sempre livres 
se nos deixarem a música! 
Que onde estiver nossa canção 
mesmo escravos, senhores seremos; 
e mesmo mortos, viveremos. 
E no nosso lamento escravo 
estará a terra onde nascemos, 
a luz do nosso sol, 
a lua dos xingombelas, 
o calor do lume, 
a palhota onde vivemos, 
 

ONU lança plano revisto de resposta 
humanitária para Moçambique 
 As Nações Unidas (ONU) lançaram já, em Maputo, um plano revisto de 
resposta humanitária a Moçambique que abrange o apoio às vítimas dos ciclones 
Idai e Kenneth e deverá vigorar até Maio de 2020. O período deverá coincidir 
com a temporada de ciclones (entre Janeiro e Abril) e a fase de escassez de ali-
mentos entre colheitas, "quando a assistência humanitária será crucial para evitar 
uma deterioração da situação", refere a ONU em comunicado. 
 As Nações Unidas consideram que "são precisos mais esforços" para ga-
rantir que todas as pessoas que precisam recebam assistência adequada. 
 O ciclone Idai, que atingiu o centro de Moçambique em Março último, 
provocou 604 mortos e afectou cerca de 1,5 milhões de pessoas.■ (MM) 
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