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Sector informal assegura tranquilidade do comércio na
Beira e minimiza impacto do “boicote” dos formais
Beira (O Autarca) – Algumas
lojas não abriram esta manhã na Beira
no seguimento da acção que está a ser
desencadaeada por um grupo de cidadãos que se identifica como sendo
Movimento Empresarial da Beira que
decidiu “boicotar” o comércio na urbe
como forma de pressionar as autoridades para trabalhar mais a fundo na prevenção e combate a onda de raptos que
tem assolado a capital provincial de
Sofala, tendo como vitimas maiorita-

Frase:

riamente familiares de pessoas com
negócios na cidade.
Mas, o comércio na urbe continua a fluir e o sector informal é o principal protagonista, a ponto de minimizar o impacto do “boicote” dos comerciantes formais. Até porque a maioria
da população da cidade da Beira recorre ao Mercado informal nas suas compras diárias.
Um analista em mercados comentou ao O Autarca que “boicotar” o

Há pessoas que choram por saber que as rosas têm espinhos. Há outras
que sorriem por saber que os espinhos têm rosas■ - Machado de Assis

comércio é que nem “disparar para o
seu próprio pé”, sustentando que o comerciante que mantém a sua loja fechada corre o risco de perder confiança
do cliente e se este encontrar satisfação
noutro comerciante fica por lá. “Obviamente que o cliente tem sempre alternativa e essa alternativa pode tornar-se
sua nova opção se fôr bem aproveitada.
É assim que o Mercado funciona e
grandes comerciantes já perderam
Mercado por falta desse tipo de visão”.
Alguns cidadãos comuns criticaram a atitude de fechar o comércio,
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sabendo-se que aFONTE:
maioria INE
dos cidadãos
Beira
e o Conselho
Empresarial– Projá resultadosDE
satisfatórios
– pelo que
não tem capacidade de prover stock’s vincial (CEP) de Sofala iniciaram há não justifica esta acção paralela que
de alimentos em casa. “A maioria de algum tempo contactos com as autori- culminou com a medida de fechamento
nós compramos alimentos a cada pe- dades locais relativamente a questão de lojas, prejudicial sobretudo a vida
ríodo de refeição. Fica muito compli- dos raptos, tendo inclusive alcançado
do cidadão comum.■ (Redacção)
cado quando conseguimos algum valor
e na hora de irmos à loja encontramos
o estabelecimento fechado, porque está
em “greve”. Consideram que esse tipo
de cenário pode suscitar desordem social, que pode até desembocar em invaMaputo (O Autarca) – Na destacáveis”, assinalou Inocência Masão as lojas fechadas “porque as pesquarta-feira,
dia 21 de Outubro, a pisse.
soas estão com fome, querem comer,
Montepuez
Ruby
Mining recebeu uma
Representada pelo Chefe dos
tem dinheiro para comprar mas os promenção
honrosa
no
índice
de
transpaAssuntos
Corporativos, Raime Raidutos estão trancados a montra”.
Um agente regulador do co- rência no sector extractivo em Moçam- mundo Pachinuapa, a MRM mostroumércio disse que é “hora” de se pensar bique elaborado pelo Centro de Integri- se bastante satisfeita com o destaque
recebido, mas continua a dedicar-se à
num código de conduta do comércio dade Pública e lançado em Maputo.
O
sector
extractivo,
em
geral,
melhoria continua. Na verdade, a
versus comerciante, que obrigue aos
teve
uma
pontuação
de
29
pontos,
dos
MRM tem estado a criar melhores forcomerciantes a observância de prince100
possíveis,
entretanto
a
MRM
conmas de comunicar na esperança de alpios para não ferir o interesse público.
Defendeu que o comércio é um sector seguiu 40 pontos de 100, validando cançar uma posição ainda melhor nas
essencial na sociedade e deve ser visto uma menção honrosa, e colocando-a próximas edições do índice.
Entretanto, Raimundo sente
como profissão. “Portanto, toda profis- como a quarta das empresas mais
transparentes
no
sector
extractivo
de
que
estar
em lugares cimeiros do índisão guia-se por normas e princípios,
todo
o
país.
ce
não
é
necessariamente o mais impor isso defendo a introdução de um
Inocência
Mapisse,
a
represenportante,
mas
que “o mais importante é
código de conduta, que inclua medidas
tante do CIP, que fez a apresentação do olhar para estas ferramentas de forma
punitivas nos casos de prevaricação”.
Refira-se que na cidade da índice, mostrou-se impressionada com aberta e alinhar os processos internos
Beira existe a Associação Comercial a forma como a MRM comunica com de forma a que estes componentes esda Beira (ACB) que na sua actuação as comunidades e isso fez-lhe conceder tejam correctos”.
E mais, Raimundo elogia o íntem evidenciado maior respeito as nor- mais pontos nesse critério.
“A
empresa
Montepuez
Ruby
dice,
afirmando
que se trata de um
mas do Mercado. Há muito que a ACB
percebeu que o monopólio do comer- Mining destacou-se pelo facto de ter “instrumento que poderá ajudar às emcio pelos formais não é em si salutar um mecanismo de queixas e denúncias presas, sobretudo as que operam no
sobretudo num Mercado pressionado bastante sofisticado, que prevê um pai- sector extractivo em Moçambique”.
No total foram doze empresas
pela demanda da procura, daí que tem nel independente, composto por pessoas
que
são
idóneas
da
sociedade
e
analisadas
deste sector, tendo-se feito a
dado atenção ao sector informal (capacuja
escolha
foi
feita
de
uma
forma
análise
tendo
em conta quatro compocitando-o) para melhor prestação e resposta as necessidades do mercado. A transparente, portanto este instrumento nentes, nomeadamente, a fiscal, social
ACB entende que os dois sectores (for- nos permitiu trazer a empresa Monte- e ambiental, sendo a última a mais crítica, de acordo com o relatório.■ (R)
mal e informal) não são competitivos puez Ruby Mining como uma das mais
mas sim complementam-se na função
de Mercado.
A Associação Comercial da

MRM uma das 4 empresas mais

transparentes no sector extractivo no país
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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

Se, os Parceiros desempenharem Capazes? ... o
Motorista age disciplinado!
Claro que a mobilidade motriz e rodoviária, envolve a partilha de deveres, boas praticas, responsabilidades e portanto exige satisfacao de requisitos necessários ao
conhecimento adequado e capaz, contributo na qualidade,
de preparo, manutenção e sustento ao desempenho de um
Condutor.
Vejamos alguns dos Parceiros envolvidos nessa
qualidade:
A tecnologia, procedimentos, metodos e avaliação
no ensino, a aptidão profissional, a manutenção das infraestruturas, os seguros, os serviços de assistência técnica, recursos humanos, formação, inspecção, fiscalização, supervisão, segurança no trabalho, logística, planeamento, coordenação, entre outros,...
No entanto, evidencias activas no cotidiano expõem-nos ao risco, permitindo-se o mobilizar de excessivos
custos, sofrimento e de tal pesar, dando-nos a entender que
todos os "males e danos consequentes", marcam origem e
resultam exclusivamente da responsabilidade de Quem guia
os Km de volantes,... o Condutor!
Por Acidentes, Custos e Prejuízos - Quase Sempre, a Culpa é,... atribuida aos Condutores!
O Motorista, ou Quem vai ao Volante,... Não
Cumpre, mas porque Será?
Façamos um simples diagnóstico, e tomemos em
consideração, factores e realidades;
As Autoridades apontam o dedo aos Condutores,
os Chefes idem, os Inspetores, os Técnicos de Segurança e
os Gestores da frota afirmam ser evidências de uma má
condução, para as Oficinas, a culpa é sempre de quem usa
mal o carro ou das estradas,... sob ponto de vista das escolas de condução temos assistido que os problemas estão no
sistema, e o INATTER continua agindo desalinhado face às
necessidades dos proponentes condutores,...para as Seguradoras é considerado que circulam muitos carros sem seguro,....para Empresários e muitas Organizações é muito
mais simples,... deixar andar, no deixa andar!
E mais?.... circulamos cada vez mais distraídos ao

volante, os incidentes a subirem, cortes em quase tudo, mas
o agravamento de despesas e cada vez mais os custos em
alta, claro,... por má gestão,... infelizmente é mesmo isso,
que vai rodando, no nosso caminho!
Fazendo dos outros distraídos, o ano de 2020, permitiu nos últimos meses, o "fácil" esconder de muitos
pontos críticos, em nome da tal gripe, que nos injectou numa intensa e complicada febre,... econômica!
Lamentamos pelas vítimas e danos, pois infelizmente apesar da máscara, a nossa gripe por sinistralidade
rodoviária vai-se multiplicando,... muito mais grave do que
vários covid-19,..
Milhões de Km e Custos, continuam em maioria
guiados por sintomáticos desvios aos procedimentos, maus
hábitos, vícios, mitos e constantes informalidades.
Os profissionais envolvidos nos desempenhos de
manutenção, reparação, logística, planeamento, inspeção,
seguros, fiscalização rodoviária, supervisão e gestão de frotas, precisam de avaliar, rever, agindo sobre Quais os motivos que devem Ser considerados contribuintes de Custos e Risco ao volante, e inovarem estar capazes de se alinharem por conformidades ao correcto uso e manutenção
dos meios, ora disponíveis.
Toneladas de perdas e prejuízos desnecessários,
pois a maioria são,... são perfeitamente evitáveis!
Apesar de algumas expressões de formação profissional em curso em alguns sectores de actividades, há no
entanto muitas evidências de que os métodos aplicados manifestam-se incapazes, apresentam-se desalinhados e desajustados face aos Nossos impactos, ignoram-se os que
estando envolvidos, deveriam de estar capacitados, mas
nunca foram, despreza-se a importância e contribuição da
raiz cultural, os meios e processos tecnológicos, os métodos adequados, tudo isto, contribuintes agravando risco
contribuintes agravando risco e somando custos, ao nosso chão.
A formação, tem Ser Capaz de, reduzir o risco,
permitir recuperar de imediato, reduz incidentes, trava ex-
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cessivos desgastes, baixa consumos, emissões, e sobretudo facilita o controlo sobre os desnecessários gastos/custos oficinais, vários excessos desprezados, camiões de factores no mesmo caminho causas de sérios desvios aos procedimentos que ninguém fiscaliza, e o pior, ...porque poucos estão capazes de avaliar e controlar.
Há soluções eficazes e processos Evitáveis:
A começar pela poderosa ferramenta do conhecimento disponível, ONLINE, seguramente consegue-se a
mesma experiência do formador ao vivo e que deve estar
capaz de ser transmitida, absorvida, avaliada, no entanto, a
grande diferença de um preço justo e melhorias nos resultados, afastando os pesados gastos desnecessários com aviões, hotéis, jantares e horas profissionais perdidas, toneladas de valores em desperdício, hábitos e vícios do passado, consumindo erradamente e marcando custos, pelos
desvios em nome da formação!
As tecnologias para formação claro que evoluem,
devendo reunir capacidades, serem consideradas regularmente activas, inovar métodos de modo a conseguirmos
inverter atitudes do passado, convertendo aos actos preventivos dedicados e praticáveis, gerando controlo e valias para todos os Km, respeitando-se os procedimentos e
conformidades com relação aos participantes avaliados no
ambiente local.
Importa sensibilizarmos nossos profissionais, mecânicos, motoristas, chefias, inspectores e técnicos, de que
cada um no seu posto, deve estar capaz de gerir o risco, mas Primeiro, e depois Primeiro,... devemos de estar
capazes de aplicar o adequado preventivo a cada situação, desligando-nos dos interesses obscuros e de confusão.
Por isso, devemos de reconhecer que, Não estamos
ainda sequer alinhados aos procedimentos e boas práticas
profissionais!
Citando um exemplo crítico, se nos mantivermos
no deixa andar,... continuaremos a assistir e a sofrer por
tristes notícias, evitáveis incidentes até de uma Greve de
camionistas parados na estrada, porque os pneus e ou o
extintor não estão conformes, ao ponto dos motoristas
verem-se obrigados a pedir socorro, paralisando o trânsito
na EN1.
Porque Não havia Quem os compreendesse, exigiram incomodar o Ministro dos Transportes e várias outras
Autoridades da Nação,...a fim de uma solução.
Depois do impacto e "prejuízos", as Autoridades
conseguiram um simples acordo de consenso, minimizando
assim afinal, a grave incompetência de alguns pressupos-

tos gestores dessas frotas e de muitas outras mais circulando....
Fazem-se contas aos custos dos desperdícios, por
mal geridos por Quem de dever fazê-lo?
Posso deduzir que temos muitos Chefes a dormirem Mal e agindo distraídos.
O sono, causa sempre incidentes e prejuízos, mas
talvez, Não tão Grave quanto as Não conformidades
praticadas por alguns dos nossos gestores!
A nossa Fiscalização Rodoviária, Técnicos de segurança e Chefias, desempenham muito distraídos, esquecem-se da avaliação do risco, das medidas preventivas relacionadas com a Distracção, com a fadiga, as consequências da Ressaca e o crítico risco pelo sono, tão evidentes ao
volante, críticos factores também comuns, e evidentes nas
actividades da assistência técnica aos veículos que precisam de estar capazes para o condutor, para os passageiros
e cargas, para as estradas, e para tudo o que move uma
Nação!
Ao mecânico, compete fazer a avaliação condicional do carro, Ele Faz? ou apenas pagamos pelo risco?,...por
vezes apimentado de sono ou de ressaca, age errado por evidências constantes demonstrativas de falta de formação
sensível ao risco, experimenta o carro distraído ao volante, e tudo isto decide custos, baseados num faz de conta de
diagnóstico e em nome de um serviço pago!
Guiar sonolento e distraído, deve ser equiparado
ao risco de guiar sob a influência de álcool,...
Quem na verdade, controla, fiscaliza e assume
medidas efectivamente preventivas requeridas nos desempenhos das oficinas, e na qualidade de supervisão das
frotas?
Tudo recai sobre o Motorista? E os tantos outros?
Porque Não é o combustível nem o sistema quem
dirige o veículo, reserve e partilhe espaço suficiente e capaz para reagir em situações imprevistas ou de emergência.
Considere prioridade aos mais frágeis, referi-monos aos idosos, crianças, outros pedestres, usuários de veículos com 2 ou 3 rodas e animais!
Pelo desenvolvimento, e porque urge elevarmos a
cultura profissional,... o necessário, deve ser dedicado a
cada profissional e a cada equipa.
Pelo apreço que a mobilidade rodoviária nos envolve, o assunto merece o especial atento profissional,
pois dela afinal,.. todos dependemos, mas Não e Nunca a
custos e sofrimentos desmedidos, ....afinal, perfeitamente
Evitáveis!■

O seu Diário Electrónico Editado na Beira
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PESSOAS & FACTOS
Por: Falume Chabane

23 de Outubro de 1952 … Abdul Magide Sidi Hassam
Abdul Magide Sidi Hassam é um conceituado Eng.
de construção civil de longa data, com participação em obras um pouco por todo o país. Em todo o tempo da sua vida laboral, percorreu todos os sectores de actividade do ciclo de construção, sendo talvez um dos poucos técnicos da
sua geração que teve a oportunidade de fazer isso.
É natural da cidade de Quelimane, capital da província central da Zambézia, sendo o décimo filho de onze,
de um casal de indianos, que emigraram para Moçambique,
a partir da India Britânica, procurando uma vida melhor.
Cresceu em Macuse, uma pequena vila do actual
distrito de Namacurra, onde funcionou uma das maiores indústrias do país, a Boror que desenvolveu uma das maiores
plantações de coqueiros do mundo.
Abdul Magide Sidi Hassam contou-me que cresceu
vivendo no seio de uma família numerosa, de um pequeno
comerciante local, onde desde muito cedo, começou a ouvir
falar em independência e nacionalismo, devido ao histórico
do processo de descolonização da Índia e do Paquistão,
que seus pais e irmãos mais velhos, tinham atravessado.
Recebeu uma educação na base dos fundamentos
da religião muçulmana e cultura indiana, tendo para si muito contribuído seus pais e irmãos mais velhos.
Fez a Instrução primária na Escola Primária da Boror em Macuse, um estabelecimento escolar onde estavam
alunos de vários extractos sociais. A escola secundária fez
em Quelimane, tirando o curso de Montador Electricista.
A 5 de Outubro de 1971 chegou a Beira onde iniciou o curso de Agente Técnico de Engenharia Civil e Minas no Instituto Industrial e Comercial da Beira, tendo entrado com nota de dispensa no exame de admissão.
Teve que interromper o curso em princípios de 19
73, por que foi alistado para o Exército Colonial Português,
não obstante ter pedido um adiamento na incorporação, alegando que estava a estudar e já tinha três irmãos na tropa.
Inexplicavelmente tal pedido foi indeferido de imediato.
Depois do movimento do 25 de Abril e do 7 de Setembro, em 1974, foi desmobilizado do serviço militar.
Durante o tempo que esteve no Exército Colonial,
na cidade de Tete, foi Sargento das Telecomunicações, onde pode observar todos os bastidores das movimentações
militares contra os guerrilheiros da Frelimo, através do acesso que tinha das mensagens entre os comandos do Exercito Português.
Fez parte de células clandestinas, para pressionar o

aparelho militar português, a parar com a guerra e iniciar
um movimento negocial para a Independência de Moçambique.
Regressou a Beira em Dezembro de 1974 para continuar os estudos e participou nos movimentos de estudantes, sobretudo no TEB - Teatro dos Estudantes da Beira.
O 25 de Junho de 1975, Dia da Independência Nacional passou em Macuse, junto dos seus pais e restante família.
Terminou o curso de Engenheiro Técnico de Construção Civil (o curriculum tinha sido modificado durante o
Governo de Transição) em Setembro de 1976.
Iniciou a sua actividade laboral, formal, na cidade
da Beira, na Comissão Coordenadora de Prédios em Construção, como Fiscal de Obras, no Ministério das Obras Publicas e Habitação, em Outubro de 1976. Antes disso havia
trabalhado nas obras de ampliação da Moçambique Industrial e como Professor de Matemática e Desenho de Máquinas nos cursos noturnos das Escola Industrial da Beira.
Em princípios de 1978, “porque não havia outro”
foi lhe dada a responsabilidade de Director Provincial de
Obras Publicas e Habitação em Sofala. Tinha então 25 anos
de idade. Tornou-se um dos primeiros directores provinciais deste ministério, pós-independência, a par dos seus
colegas que estavam em Manica, Maputo e Niassa.
Em 1980 foi transferido com as mesmas funções
para a Província de Nampula.
Em Agosto de 1981 deixou de ser Director Provincial, e terá terminado a sua curta carreira de administração
pública com enfoque politico.
Regressou a função técnica, tendo estado ainda em
Nampula, depois em Maputo, Cabo Delgado e Zambézia,
Continua na Pág. Seguinte
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sempre no ministério que lhe admitiu, onde desenvolveu
funções de carácter técnico.
Teve o privilegio de fazer parte do que ficou conhecido como a “Lista dos Cem para a Produção” no esforço que o país fez, sob gestão do Presidente Samora Machel,
Oofffjjj
para sair do subdesenvolvimento.
Entretanto, fez um “job training” em Construção de
Obras Portuárias, em Portugal, no segundo semestre de 19
84.
Em Janeiro de 1987 chega novamente a Beira, agora no Ministério dos Transportes e Comunicações/CFM,
onde fez parte da equipa técnica moçambicana no Gabinete
do Corredor da Beira, por nove anos, tendo também desempenhado as funções de Chefe da Brigada de Melhoramentos do Porto da Beira.
Lembra que não foi um período fácil na cidade da
Beira. Foram anos a trabalhar com carências múltiplas,
desde a escassez de alimentos, até à falta de energia eléctrica considera, no entanto, que foi um trabalho feito debaixo
de um ambiente difícil, num verdadeiro clima de economia
de guerra.
Graças a uma condução dos trabalhos, íntegra e de
muita entrega, sob o comando da Direcção do Gabinete, o
Programa de Desenvolvimento do Corredor da Beira, foi
concluído com êxito, para a satisfação dos seus executores
e de muitos sectores da sociedade moçambicana e em particular da Beira, e constituiu uma verdadeira forja de quadros
para o sector dos transportes e comunicações.
O Porto da Beira estava então modernizado, pronto
para atender aos requisitos das novas tecnologias de navegação, acondicionamento e manuseamento de cargas.
Com o fim do projecto do Corredor da Beira, regressa ao Ministério das Obras Públicas e Habitação e obtêm o consentimento deste, para num interesse de ordem
pessoal, fazer uma passagem por empresas de construção,
tendo estado na Ceta – Obras de Engenharia, e na CMC –
Cooperativa Muratori Cementisti de Ravena, até Setembro
de 2005. Considera que nesta passagem ganhou uma galvanização redobrada no sentido de conhecer melhor as exigências técnicas, a agressividade e os valores de uma actividade de construção comercial.
A partir do mês seguinte e durante 30 meses esteve
na Reabilitação da Linha de Sena, na fabricação de travessas de betão armado e balastro.
Em Abril de 2008 retorna novamente a Maputo,
para o CFM, onde foi contratado para desempenhar as fun-

ções de Assessor Técnico, primeiro no CFM Sul – Fábrica
de Travessas do Úmbelùzi e depois no Serviço de Via e Obras, como Chefe dos Serviços até Outubro de 2010.
Nesta data foi colocado na Direcção de Engenharia
do CFM, onde foi chamado a dar prioridade aos trabalhos
de assessoria técnica, e acompanhamento na execução de obras e estudos de projectos portuários, nos portos moçambicanos, com relevância para Matola, Inhambane, Vilanculos,
Beira, Angoche, Nacala, Pemba e Afungi, até à data da sua
reforma em fim de Julho de 2020.
Em todo o tempo da sua vida laboral, percorreu todos os sectores de actividade do ciclo de construção, sendo
talvez um dos poucos técnicos da sua geração que teve a
oportunidade de fazer isso. É uma autêntica biblioteca.
Deixou o seu tempo de trabalho, em muitas obras
de edifícios, estradas, pontes, portos, abastecimento de águas, saneamento, drenagem de águas pluviais, produção e
comercialização de materiais de construção, que podem ser
vistos por todo o país. Por lá, ele estará para todo o sempre.
Considera que foi seu privilégio ter estado a trabalhar em quase todas as províncias, na sua maior parte ao
serviço do sector público e de ter desenvolvido boas amizades, quer dentro da organização laboral, quer no meio das
populações dos diferentes lugares por onde passou. Muitas
dessas amizades ainda conserva até aos dias de hoje, e é
com saudade e alguma tristeza que recorda dos que já partiram para o outro espaço.
Foram suas divisas de trabalho,
“Não basta construir, é preciso caminhar”,
“Um bom trabalhador se impõe por aquilo que sabe
e por aquilo que faz”,
“Step ahead” e
“As obras se fazem de uma só vez”.
Conheci o Abdul Magide Sidi Hassam há cerca de
uma década, e nessa altura falavamos do Centro de Formação Islâmica (CFI).
Diz que se existisse alguma palavra para dizer neste fim do segundo ciclo da sua vida diria simplesmente:
“Obrigado a todos por me terem ajudado bem, a fazer o
meu lugar”.
Abdul Magide Sidi Hassam nasceu na cidade de
Quelimane no dia 23 de Outubro de 1952, e hoje celebra o
seu 68º Aniversário Natalício. Parabéns, votos de Feliz Aniversário e mais anos de vida e que não pare de continuar
a transmitir a sua experiência bem sucedida de vida e profissional aos mais novos.■
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