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EDITORIAL 
 

Palmas à Metrobus e ao seu gestor Amad Camal pela 
resposta inteligente à condição das estradas em Maputo 

 

 Beira (O Autarca) – O gestor e empresário mo-
çambicano Amad Camal, Presidente do Conselho de Admi-
nistração (PCA) da Sirmotors, empresa que está a imple-
mentar o sistema de transporte integrado, denominado Me-
trobus, para a grande região metropolitana de Maputo, aca-
ba de merecer mais um reconhecimento público à sua qua-
lidade e competência de gestão, visão e estratégia empresa-
rial. Já foi assim a dois anos quando concebeu e lançou o 
serviço de benefício público, que tornou-se uma das princi- 

pais bandeiras da governação nyusiana 
no seu primeiro mandato (2015/ 2019).  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 21/02/2020 
Compra Venda Moeda País 

69.62 71.01 EUR UE 

64.36 65.64 USD EUA 

4.26 4.34 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

 
 

Frase: 

 

Não tema que mudanças aconteçam, pois elas 
poderão abrir novos horizontes na sua vida.■ 
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 No dia 14 de fevereiro corrente, a Metrobus comu-
nicou, em especial aos utentes da rota Matola-Gare / Vila 
Olímpica e vice-versa (via Circular) a interrupção do servi-
ço prestado por autocarros da companhia, devido as péssi-
mas condições da rodovia. Justificou que a decisão visa 
preserver o risco de acidente aos seus utentes, colaborado-
res (colocou em primeiro lugar o respeito à saúde e vida 
das pessoas) e equipamentos; e anunciou que a normalize-
ção do serviço dos autocarros depende das condiuções de a-
cesso na via.  
 

 Mas, mais importante nisso e que objectivou o pre-
sente Editorial cujo fundo é manifestar publicamente o nos-
so reconhecimento à qualidade e competência de gestão, vi-
são e estratégia empresarial de Amad Camal é a sábia e in-
teligente resposta encontrada à condição das estradas.  
 

 O facto de, alternativamente, a Metrobus colocar 
um veículo 4x4 a fazer ligação Matola-Gare / Circular no 
percurso de 1500 metros aproximadamente é uma atitude 
que deve ser vista como exemplar, apenas tomada por diri-
gentes sábios e competentes.  
 

 Seguramente que se fosse um gestor semelhante a 
tantos que existem no nosso país a passear a sua classe, 
uma decisão do género seria cem por cento impensável. É o 
povo à quem se alega a pretensão de o servir que seria sim-
plesmente sacrificado, sujeito a encontrar alternativas pró-
prias para atravessar o percurso em causa  de  cerca  de  um  
 

 
 

quilómetro e meio. 
 Só um gestor sábio e acima de tudo humanista to-
ma atitude semelhante a tomada por Amad Camal.  
 Tal como apoiado por internautas no facebook, di-
ficuldades sempre vão existir, o importante é procurar solu-
ções para garantir a satisfação do interesse dos clientes. 
Significa que um bom gestor deve estar ciente de correr ris-
cos, e acima de tudo permanentemente preparado para con-
torná-los em caso de surgirem, com medidas que passam 
pela reinvenção para adaptar-se a nova realidade.     
 Parabéns Metrobus, parabéns Amad Camal pela li-
ção dada no contributo para o desenvolvimento continuo e-
quilibrado e sustentável de Moçambique e dos Moçambica-
nos.■ (Redacção) 
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Passagem de nível sem guarda          Passagem de nível com guarda 
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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 o Clima vai mudando, os Meios mudam, as 
Atitudes, Valores, Procedimentos e Comportamentos, 
devem Mudar também! 

 

 Ilustres Investidores, Gestores e Profissionais; 
 Se num País, por exemplo Portugal, geografica-
mente inserido e qualificado na região da UE, promotor de 
um ambiente considerado desenvolvido e avançado, conti-
nuam no entanto, gerando impactos agressivos de uma 
condução distraída e desalinhados para com os essenciais 
comportamentos e procedimentos disciplinados requeridos 
a Quem dirige volantes no ambiente rodoviário. 
 Graves atitudes ao volante, multiplicam desafios 
ao risco da sinistralidade, conforme nos revelam os sérios 
resultados conferidos e avaliados como CRÍTICOS prove-
nientes da fonte fiscalizadora da Divisão de Transito da po-
lícia GNR, recentemente constatados e registados em ape-
nas 7 dias,...  
fonte: https://www.rtp.pt/noticias/pais/operacao-da-gnr-
deteta-mais-de-800-pessoas-a-conduzir-e-a-falar-ao-
telemovel_n1206221 
 "Em comunicado, a GNR adianta que durante uma 
intensa operação de 11 a 18 de Fev. 2020, foram fiscaliza-
dos cerca de 39 mil condutores e detectadas 13.228 contra-
ordenações rodoviárias. (cerca de 30% dos condutores fis-
calizados, foram encontrados em transgressão ou seja, de-
safiando o risco da insegurança rodoviária). 
 Durante a operação, a GNR - policia, autuou 863 
condutores por uso indevido do telemóvel no exercício da 
condução, 2.845 por excesso de velocidade, 450 conduto-
res alcoolizados ao volante, 878 por falta de inspecção pe-
riódica obrigatória 723 por anomalias nos sistemas de ilu- 
minação e sinalização, 544 por falta ou incorrecta utiliza- 
ção do cinto de segurança e/ou  sistema  de  retenção  para 

crianças e 375 por falta de seguro de responsabilidade ci-
vil obrigatório. 
 Na nota informativa, a policia fiscalizadora, re-
lembra que a utilização incorrecta e o manuseamento de 
telemóveis, tabletes, ou dispositivos similares, para a reali-
zação de chamadas, envio de mensagens escritas ou con-
sulta de redes sociais durante a condução, desafia e causa 
riscos associados - distracção visual, limitação motora e 
condicionamento cognitivo". 
 Evidentemente que esta noticia transporta-nos para 
reflectirmos sobre as nossas preocupações ainda MAIS a-
gravadas, consequentes do frequente desafio ao RISCO 
que todos constatamos e sofremos durante a mobilidade 
rodoviária no modo e ambiente moçambicano,...  
 A partir de dados colectados em 2018 se deduz: 
 O continente Africano usa APENAS 2% da fro-
ta de veículos rodoviários existente no Planeta, porem, 
sofre 21% do Global das mortes registadas nas estra-
das! 
 A questão na verdade passa pelo afecto e excessos 
provenientes dos inadaptados hábitos culturais, mitos e 
quando aplicada uma minimizada acção de capacitação aos 
relativos no uso e manutenção do volante, os actos instruí-
dos passam por ausência de um fundamental diagnose-
tico, pois infelizmente, os gestores/ investidores geralmente 
optam por uma atitude low cost, ou seja, uma inapropriada, 
e inadequada capacidade instrutiva, por evidencias do ín-
fimo proveito conseguido e resultante da educação pro-
fissional em curso neste domínio em África. 
 O nosso poderoso Continente, infelizmente vive 
no faz de conta, em progresso sim, mas Não pela via do 
correcto Desenvolvimento, agindo em desprezo pela  quali- 
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dade dos actos de Formação e assim vai-se mantendo alin-
hado aos desafios de novos e progressivos riscos, em todos 
os momentos da mobilidade, elevando custos e sofrimen-
to, pois vamos usando smartphones e modernos veículos, 
embora bem equipados de novas tecnologias, porem as 
disciplinas do correcto uso e manutenção, sao constan-
temente ignoradas, guiados e mantidos por distraídos, 
negligenciando as indispensáveis boas praticas.  
 As disciplinas profissionais e ou de laser, devem de 
estar harmonizadas ao essencial conhecimento, que nos de-
ve facilitar e promover o sustento económico, pela via do 
menor custo por Km, a segurança,  tranquilidade, em 
conforto do trabalho, saúde, família e respeito disciplinado 
ao meio ambiente. 
  

 Na qualidade técnica e na especialidade, estimo 
que nem 1% dos condutores licenciados, mecânicos  e fis-
calização se encontram preparados aos presentes desafios 
que se colocam dia a dia nas estradas e caminhos em Áfri-
ca! 
 Se o Clima vai mudando, os desafios aumentam, 
justo isso associado ao avanço das tecnologias, dos proce-
dimentos das comunicações, dos meios, o Homem, Não po-
de ignorar, negligenciar, ou fazer de conta, continuando a 
agir convencido de que o passado o pode guiar ao sustento 
do presente,... 
 Só temos um caminho, harmonizar valores e disci-
plinas, Capacitando-nos regularmente aos meios e ao Am-
biente! 
 Fazendo por isso,.. grato pelo Vosso atento.■ 
 

Moza Banco apoia Programa de Aceleração de 
Negócios para Mulheres Empreendedoras 
  Maputo (O Autarca) – O Mo-
za Banco associou a sua marca ao Pro-
grama de Aceleração de Negócios para 
Mulheres Empreendedoras, organizado 
pelo Muva – uma incubadora e acele-
radora social focada em abordagens i-
novadoras para mulheres empreende-
doras. Neste evento, o Moza busca 
transmitir a sua experiência a esta clas-
se de profissionais em matérias ligadas 
à literacia financeira. Cerca de 50 mu-
lheres jovens empreendedoras senta-
ram-se, na última quinta-feira (20fev 
20), à mesma mesa, no edifício sede do 
Moza Banco, em Maputo, para uma 
troca de experiências em matérias liga-
das a saber fazer negócios.  
 

 Intervindo na abertura do e-
vento, Joana Matsombe, Administrado-
ra do Moza Banco, fez menção à im-
portância da componente financeira 
para o desenvolvimento de qualquer ti-
po de negócio. "Creio que esta é uma 
via acertada para o incremento de ne- 
gócios no seio das mulheres jovens
  

 
 

Mulheres jovens empreendedoras que participaram do último Programa de Aceleração 
de Negócios, organizado pelo Muva numa parceria com o Moza Banco 

que, em função das dificuldades que a 
mulher tem de se integrar no mercado 
de trabalho, o empreendedorismo é a 
solução ideal. Portanto, é importante 
trabalhar no empreendedorismo femi-
nino, porque acreditamos que isso tem 
um impacto social muito relevante", 
disse Ludmila Comé. 
 Para além de busca de expe-
riências, o momento serviu para as for-
mandas fazer novos negócios. "Vim cá 
buscar experiências, para sair do mun-
do fechado e perceber a dinâmica que 
o mercado está a seguir”, disse Loide 
Vilma, da empresa Chiveve Chili.■ (R)  
 

empreendedoras. É um benefício tam-
bém para o Banco, na medida em que 
novos clientes serão atraídos para o 
Moza, dando assim o valor merecido 
ao cliente, fornecendo novos produtos 
e serviços a jovens empresárias", disse 
Joana Matsombe. 
 Por sua vez, Ludmila Comé, 
representante do Muva, referiu que o 
Programa de Aceleração de Negócios 
para Mulheres Empreendedoras visa 
essencialmente empoderar as mulheres 
e torná-las mais preparadas para faze- 
rem face a novos desafios impostos pe- 
la  dinâmica  do   mercado.   "Sabemos 
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