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EDITORIAL
Preocupante nível de desleixo ao novo normal nesta
primeira fase de alívio de medidas face a covid-19
Beira (O Autarca) – Actualmente com um cumulativo de mais de 3 mil casos positivos e 21 óbitos, o país
está a implementar desde da semana passada a fase I de
desconfinamento que consiste no alívio de medidas face a
covid-19. Trata-se de uma decisão ousada, cujas consequências são ainda imprevisíveis, tanto que o número de
casos positivos e de óbitos relacionados a covid-19 está a
crescer de forma exponencial. A actual fase de desconfinamento contempla essencialmente a retoma cautelosa e regu-

lada das actividades lectivas e religiosas, e o Governo exige
que seja necessário o cumprimento rigoroso das medidas de
protecção e saneamento, destacando que a prevenção da
propagação da covid-19 depende da acção individual e colectiva de todos. Entretanto, temos estado a observar com
bastante preocupação a tendência cada vez crescente de
desleixo ao novo normal, havendo necessidade urgente de
chamada de atenção sobre o perigo que se está a incorrer,
podendo compromer a luta contra a doença e, consequen-

Não se apegue a ninguém. Trate as pessoas como elas te
Frase: tratam. As pessoas só dão valor ao que elas não podem
ter.■

ciar o retardamento das fases seguintes
de alívio de medidas face a covid-19.■
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FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE
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Covid-19: Aeroportos de Moçambique reporta
prejuízos acumulados de 22 milhões de dólares
Maputo (O Autarca) – A Empresa Aeroportos de Moçambique
(ADM) somou prejuízos acumulados
de cerca de 22 milhões de dólares norte
americanos, como impacto directo da
pandemia da covid-19. A informação
foi tornada pública na manhã desta segunda-feira (24AGOSTO2020), em
Maputo, pelo Ministro dos Transportes
e Comunicações, Janfar Abdulai, na abertura da Reunião do Balanço das Actividades da firma referentes ao exercício económico de 2019. É uma reunião que decorre numa altura em que a
economia do país e do mundo estão a
atravessar um momento critico, imposto pela pandemia do novo coronavírus, cuja principal característica é a
redução do movimento de pessoas e e
bens.
Na aviação civil o impacto é

Janfar Abdulai, Ministro dos Transportes e
Comunicações, esta manhã, em Maputo

demasiado devastador, uma vez que a
pandemia ditou ao cancelamento de todos os voos comerciais internacionais,
redução para menos de metade dos
voos domésticos, encerramento dos
serviços de restauração e redução dos
serviços nas lojas de conveniência nos
aeroportos e aeródromos nacionais.

Neste quadro, a Empresa Aeroportos de Moçambique viu todas as
suas fontes de receitas profundamente
afectadas, desde as taxas de sobrevoo,
aterragem e outras receitas não aeronáuticas, resultantes da actividade económica que se desenvolvia nos aeroportos.
Em 2019, entretanto, a ADM
sobrecumpriu a meta ao nível do movimento de passageiros em 100.5% ao
registar um movimento de tráfego de
cerca de 2,2 milhões de passageiros,
perfazendo um crescimento de 13.7%
comparativamente a os indicadores de
2018. Quanto ao manuseamento de
carga, a empresa superou a meta ao registar um tráfego de cerca de 16,9 mil
toneladas, o correspondente a mais de
111% do planificado,um cescimento de
20% comparando com o ano anterior.■
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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

Estamos a Guiar com o sentimento na Mascara e
aponta que devido a muitas empresas de
poucos olhos na Estrada! transporteA ouGRSP
de logística estão sendo pressionadas a reduO PERIGO espereita e agrava-se na Estrada, por
estarmos a investir muito Menos em Segurança Rodoviária
desviados pela covid-19;
Evidente que com o alívio de medidas face a covid19,… tudo piorou!
Estão em subida, o desleixo, o relaxe, a distracção,
os incidentes, custos, despesas, e o pior,… porque a maioria, roda fora de controlo, vejamos;
A Global Road Safety Partnership (GRSP), pede
às Autoridades rodoviárias, Organizações e Empresas de
todo o mundo para que não reduzam o investimento em Educação geral e Profissional, pelo sustento e multiplicação do conhecimento das disciplinas por segurança rodoviária, durante e depois de aliviada a crise da covid-19.
Esta organização GRSP apoia associações de segurança rodoviária que se dedicam a realizar boas práticas de
condução em países e comunidades de todo o mundo. (em
anexo um resumo).
Num comunicado de imprensa divulgado recentemente, a GRSP foca a atenção nos novos desafios criados
pela covid-19 e instiga as instituições de todo o mundo a
«não tirar os olhos da estrada».
Em 2020 termina a Década de Acção para a Segurança Rodoviária, das Nações Unidas e, ainda que se
tenham extraído algumas poucas conclusões positivas, ainda são (e continuam a somar) 1,4 milhões de falecidos, e
50 milhões de feridos por ano nas rodovias em todo o
mundo!
Infelizmente, perdas mais graves em mobilidade,
se comparado com a estranha gripe covid-19!
Considerando as presentes consequências sócio-económicas da crise da covid-19, veio ainda piorar as perdas
em mobilidade!

zir custos operativos, descuidando a manutenção dos seus
veículos e a formação dos condutores, mecânicos e outros
profissionais na relação, o risco tende a aproximar-se dos
perigos.
As dificuldades laborais generalizadas também vão
influenciar os condutores, com acréscimo de acidentes causados por stress, distrações e desatento nas verificações como parte da manutenção das máquinas em regime diário.
Também já constatamos que o regresso ao "novo
normal "nos trouxe efeitos e consequências imprevisíveis.
Por um lado, a percentagem de condutores que optaram por pisar mais o acelerador aumentou em 39%. (confirmados na zona Euro e nos EUA).
O motivo pode estar relacionado com o facto de,
perante estradas mais vazias, reduzido trânsito, a sensação
de risco diminuiu e aumentaram as imprudências.

O IMPACTO DOS ACIDENTES DE TRÂNSITO:
Debaixo da luz fria dos números, as perdas e feridos supõem uma série de gastos dos cofres públicos e pri-
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vados a termos em conta:
Custo de serviços de emergência: equipamento
específico, resgate, atenção, deslocação…
Gastos médicos e sanitários, de hospitalização e
tratamento ambulatório.
Prestação de pensões por incapacidade, viuvez,
orfandade… e funerais
Ocupação dos profissionais, na saúde, polícia, emergência, seguros, jurisdições, em vez de,... estarem a
assistir muitos outros necessitados!
Perdas de rendimentos gerados pela produtividade dos profissionais lesados.
Despesas decorrentes pelo relaxe, mau uso, refletidas nas facturas emitidas dia-a-dia pelas oficinas, não
são contabilizadas!
Nos países da OCDE, esta organização estima
que todos os gastos envolvendo sinistralidade rodoviária
(não incluindo danos da propriedade) representam uma
factura na ordem de 13.000 milhões de euros, em média,

por ano, para um dado país.
A sinistralidade rodoviária implica pesados custos
económicos e toneladas de despesas financeiras, estando
parte delas fora do controlo, tanto nas administrações públicas, como privadas.
Atentos aos Custos e Riscos que estão em agravamento, já conferidos durante este curto período de alívio do
confinamento!
Nada difícil de reduzirmos os custos, o risco e os
desafios, importa o alinhamento ao recurso da apropriada
Formação, insistindo na qualidade das conversas diárias
com todos os colaboradores, sobre os correctos actos preventivos de segurança, entre outras acções em particular
necessárias a serem adoptadas, desde que avaliadas por
diagnóstico, evidências, tratadas e desenvolvidas no terreno, por Especialistas e capazes.
Saudamos a todos quanto se dedicam aos correctos
procedimentos e aplicativos dos actos preventivos,... felizmente ainda somos alguns.■

Abandono de silos em Nhamatanda preocupa
deputados da Assembleia da República
Beira (O Autarca) – Deputados da Assembleia da República (AR),
manifestam preocupação com o abandono e aparente inactividade dos Silos
construídos no distrito de Nhamatanda,
província de Sofala, instalações fulcrais para a pesagem, secagem, testagem e armazenamento de cereais produzidos naquele distrito.
O posicionamento foi tomado,
sábado último (22), pelos deputados
que integram a Comissão de Agricultura, Economia e Ambiente (CAEA) que
visitaram aquelas instalações no âmbito do trabalho de fiscalização do cumprimento e implementação do Plano Económico e Social referente ao primeiro semestre de 2020 na província de
Sofala e cujos aspectos de visibilidade
desta actividade contam com o apoio
do Instituto para a Democracia Multipartidária (IMD).
Com uma capacidade instalada
para armazenar cerca de 4.600 toneladas de cereais diversos, os silos encontram-se num estado de abandono, facto
que levou os deputados a considerarem

a necessidade de encontrar mecanismos para o aproveitamento cabal daquelas instalações, consideradas vitais

para o combate a fome não somente
para aquele distrito, mas também para
a província e os pais em geral.

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/
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De acordo com o vice-presidente da referida comissão parlamentar, Manuel Ramessane, o que mais
perturba e inquieta os deputados é o
facto de a construção daquele empreendimento ter custado dinheiro do erário público para depois ser subaproveitados, tendo na ocasião exigido explicações das autoridades administrativas locais para poder compreender as
razões que ditaram o seu abandono.
O Administrador do distrito de
Nhamatanda, Tomé José explicou aos
parlamentares que o empreendimento
se encontra em abandono progressivo
devido ao facto de os empresários privilegiarem a utilização de suas próprias
instalações para o armazenamento dos
cereais destinados a comercialização
em detrimentto aos do Estado.
O administrador e os gestores
dos silos de Nhamatanda interpretam a
manifestação dos empresários de preterir a utilização dos silos públicos suspeitando tratar-se de uma estratégia para viabilizar uma provável pretensão
dos mesmos adquirirem no futuro o
empreendimento quando as autoridades governamentais optarem pela privatização da infra-estrutura para a sua
rentabilização.
Mesmo perante estes esclarecimentos, o grupo de deputados da
CAEA entende ser imperioso desencadear o processo de rentabilização dos
silos de Nhamatanda para que, efectivamente, contribuam para o desenvolvimento sócioeconómico através do armazenamento e testagem de cereais para a comercialização.
Segurança alimentar garantida em
Nhamatanda
No informe do governo distrital apresentado àquele grupo de deputados, estão patentes, entre outros aspectos, as principais actividades realizadas no período em análise, no âmbito
da execução das acções inscritas no
Plano Económico e Social (PES)
de2020.
Dados apresentados pelo admi-

Manuel Ramessane, vice-presidente da
comissão parlamentar de Agricultura,
Economia e Ambiente (CAEA)

nistrador do distrito indicam que dos
126.830 hectares planificados para a
campanha agrícola 2019/2020 foram
lavrados 87.830,4 hectares no primeiro
semestre do presente ano e alcançada
uma produção global de 213.531,2

toneladas de culturais diversos, com
destaque para o milho, a mapira e as
hortícolas.
“Espera-se maior produção na
segunda época, visto que as hortícolas
detêm maiores rendimentos” - afirmou
o administrador de Nhamatanda, acrescentando que “das 327.857,37 toneladas planificadas, foram comercializadas 201.887,99 toneladas, corresponddendo a uma execução de 61,6 porcento contra 164.963,93 toneladas de igual
período de 2019, com uma evolução de
22,4 porcento”.
Com 312.237 habitantes e uma
densidade populacional de 72hab/km2,
Nhamatanda tem a segurança alimentar
garantida na medida em que, segundo
Tomé José, “as necessidades totais de
consumo de cereais são de 52.379,33
toneladas e a disponibilidade destes, no
primeiro semestre do presente ano
2020, foi de 110.342 toneladas.■ (Redacção/ GI-AR)

Solidariedade para com o Canal de Moçambique
Maputo (O Autarca) – Indivíduos desconhecidos arrombaram na
noite de ontem, domingo (23AGOSTO
2020), as instalações onde funciona o
jornal Canal de Moçambique, em Maputo e incendiaram o local, tendo destruido a redacção, o arquivo, mobiliário e o equipamento utilizado para a
produção do jornal.
Em comunicado enviado à
nossa Redacção, O Conselho Superior
da Comunicação Social (CSCS) já expressou a sua solidariedade para com o
semanário “Canal de Moçambique”, o
seu corpo redatorial bem como à empresa proprietária e respectivos gestores, “e espera que o incidente não prejudique gravemente a actividade jornalística desta publicação”.
No comunicado, o Conselho
Superior da Comunicação Social apela
ao mais rápido esclarecimento público
das causas do incêndio.
Por seu turno, o Sindicato Nacional de Jornalistas (SNJ), em seu co-

municado recebido na nossa Redacção,
manifestou já a sua solidariedade para
com a Direcção Editorial e os jornalistas do Semanário Canal de Moçambique na sequência do incêndio.
O Secretário-Geral do SNJ, Eduardo Constantino já visitoui o local e
considera visível ter-se tratado de fogo
posto. “O Sindicato Nacional de Jornalistas condena, veementemente, os autores desta maldade, pois, o facto constitui atentado à Liberdade de imprensa
e de expressão no país”. O SNJ manifestou a disponibilidade em ceder um
espaço, na sua sede, para o “Canal”
instalar a sua redacção e continuar a
trabalhar enquanto se reorganiza.
E o MISA considera que “este
ataque nunca deve ser visto de forma isolada do contexto de uma estratégia
global, posta em marcha pelas forças
mais retrógradas da nossa sociedade,
para reverter o processo democrático
em Moçambique, fazendo estremecer
os pilares que o sustentam”.■ (R)
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DE VEZ EM QUANDO...
Por: Afonso Almeida Brandão

PENSAR MOÇAMBIQUE

D

epois de ter passado a

semana a ler e a ouvir as notícias, fica-me uma vaga sensação de incomodidade e desconforto pelo facto de verificar
que os grandes problemas Nacionais não são discutidos e
tratados em profundidade, mas apenas são ventilados assuntos de pequenas ou grandes questiúnculas do dia-a-dia,
que duram quando muito 48 horas ou mesmo uma semana,
mas que nenhum valor acrescentado trazem para a Actuali0dade e para o Futuro de Moçambique. Contribuem outrossim para a depressão e irritação da Comunidade Nacional,
que cada vez mais se vai desligando das mesmas por causa
do vazio de ideias, e sobretudo por falta de propostas concretas que façam os Moçambicanos sonhar com um Futuro
Melhor e mais risonho.
A título de exemplo existem jornais diários alegadamente de maior circulação no país que dispensam citação, como órgãos de informação que não cumprem eficazmente a sua missão jornalística. Também nesta linha de
“fraca” missão de informar com imparcialidade, existem
semanários privados, preocupados que estão, muitas vezes,
em “cativar” oportunísticamente as Empresas Nacionais
Públicas e Privadas que temos por cá, sediadas de Sul a
Norte do País, na mira — isso sim! — de “mamarem”
publicidade de bandeja em forma de Anúncio ou na forma
de Texto Redigido, com “servilismo prestado”, incompetente e irresponsável a vários títulos — e de evidente e vergonhoso objectivo...
Haja decoro e profissionalismo, Caros Colegas!
Somos de opinião que a maioria das publicações existentes
em Moçambique (incluindo Revistas, Estações de Rádio e
Televisão) vão de mal a pior. Os (?) jornalistas que “pululam” por aí são, na sua generalidade, medíocres e pobres de
espírito, além de escreverem mal e de praticarem uma locução sem dicção, sem brio e de péssimo português falado...
FARTAR VELINAGEM, convenhamos!
Por esta razão fico assim muito satisfeito por me
ter juntado a uma equipa que, para além de noticiar o que
de mais importante se passa, e de que não podemos alhear

(embora seleccionando-o criteriosamente, dando nota do
mais importante, ou realmente importante), quer também
Pensar Moçambique, propor ideias e medidas que ajudem
o País a melhorar se forem abraçadas pelos detentores do
Poder Político.
Fico também muito satisfeito por me ter juntado a
uma equipa chefiada pelo jornalista Falume Chabane que
tem, para além disso, a preocupação de cumprir um dos papéis mais importantes da Comunicação Social, que é a de
tentar contribuir para elevar o Nível Cultural e Amplo de
Conhecimento de quem nos lê, para além de proporcionar
aos nossos Leitores, Assinantes e Anunciantes, uma informação séria e credível, feita de opiniões e análises fundamentadas sobre os vários assuntos tratados através de Crónicas de Opinião, válida e enriquecedora que são, dignificando, assim, as suas páginas, embora de formato on line.
Os Leitores dirão se estamos a atingir estes objectivos, pois a vossa informação de retorno ao que fazemos é
importante para que O AUTARCA tenha cada vez mais
Expressão no Panorama Nacional.■

CMB reinagura CCMER
O
Co n s e l ho
Mu ni ci p al
da Beira e o
parceiro
UN - HABITAT reeinaguraram nesta
segunda-feira o Centro
Comunitário Multifuncional de Energias Renováveis, no bairro da Munhava, que foi danificado pelo
idai.
O centro bio-gás
da Munhava é uma iniciativa “amiga do ambiente”

vocacionada
à produção
de gás de
cozinha, através
da
trans for mação de escrementos humanos e de animais, para beneficiar a comunidade local, reduzindo a recorrência do carvão vegetal cuja
produção tem sido responsável pela dizimação de
florestas.
O centro funciona
desde 2016.■ (REdacção)

O seu Diário Electrónico Editado na Beira
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BM Introduz Número Único de Identificação
Bancária (NUIB)
Oofffjjj
Maputo
(O Autarca) – O
Banco de Moçambique (BM) manteve,
semana passada, um encontro virtual
com as instituições de crédito e sociedades financeiras (ICSF), para as informar sobre a decisão de criação do número único de identificação bancária
(NUIB), no âmbito dos esforços que
visam tornar o Sistema Nacional de
Pagamentos (SNP) moderno, robusto e
seguro.
Discursando na abertura do encontro, a Administradora do Pelouro
de Estabilidade Financeira (EFI) do
Banco de Moçambique, Gertrudes Tovela, disse que todo o cliente que pretender ser titular de uma conta bancária
ou estabelecer uma relação de negócio
com uma determinada ICSF terá de ser
titular do NUIB. Este número será disponibilizado pelo BM e só poderá ser
consultado pela ICSF, mediante solicitação do respectivo cliente.
A intervenção da Administradora deixou claro que o sucesso deste
projecto dependerá do comprometi-

Gertrudes Tovela, Administradora do EFI do BM, durante a sessão virtual

mento das ICSF – “Todos os intervenientes no sistema financeiro devem
estar em condições de materializar esta
acção. Neste sentido, numa primeira
fase devem actualizar o cadastro dos
clientes com o NUIB a ser disponibilizado pelo BM, e posteriormente devem
dotar os respectivos sistemas de mecanismos automáticos de consulta de

NUIB”.
Com a introdução do NUIB,
espera-se, dentre outros ganhos, melhorar os processos ligados à Central
de Registos de Crédito e ao Cadastro
de Emitentes de Cheque sem Provisão,
bem como a aplicação do princípio
know your customer.■ (Redacção/
GCI-BM)

Idai: PNG entrega salas de aulas em Chibuabuabua
Chitengo (OAutarca) – A Escola Primária Completa de Chibuabuabua, no distrito de Dondo, província de
Sofala acaba de receber duas salas de
aulas totalmente reabilitadas, incluindo
quatro balneários. Trata-se de salas de
aulas que foram afectadas pelo ciclone
tropical idai que impactou a província
de Sofala, em Março de 2019. As obras
de reabilitação foram financiadas pela
Fundação Real Madrid e Cruzada por

los Niños (Espanha), em parceria com
o Parque Nacional da Gorongosa. Trata-se de mais uma escola reabilitada no

âmbito do trabalho que o PNG tem feito, em torno da melhoria da qualidade
de educação e do apoio às comunidades da zona tampão do parque.
Além das actividades de conservação, turismo e científicas, o Parque Nacional da Gorongosa, o mais
emblemático do país, localizado na
província central de Sofala, destaca-se
pelo forte compromisso social que desenvolve.■ (Redacção/ PNG)
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