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EDITORIAL 
Campanha Eleitoral Cívica e Ordeira 
 Beira (O Autarca) – Inicia já no próximo sábado 
(31Ago19) a campanha eleitoral para as eleições presiden-
ciais, legislativas e assembleias provinciais de 15 de Outu-
bro próximo. E o apelo que fazemos visa todos os interve-
nientes neste processo para pautarem por uma campanha e-
leitoral cívica e ordeira, que dignifique a cultura democráti-
ca e cívica dos moçambicanos. Afinalde contas, a campan-
ha eleitoral não é mais do que o período eleitoral em que 
os partidos e seus candidatos se apresentam para a popula-
ção em busca de votos. A outra orientação que O Autarca 
deseja norteie a campanha eleitoral que inicia no próximo 
sábado, assenta na importância de os candidatos privilegia-
rem mensagens com soluções dos vários problemas que a-
fectam a sociedade moçambicana, no lugar de aparecerem 
apenas com sugestões de erros. 
 Estarão de parabéns todos os protagonistas da cam- 
  

panha eleitoral que proviolegiarem a realização das suas 
actividades de caça ao voto de uma forma cívica e ordeira, 
ambiente que irá favorecer o bom curso das eleições de 15 
de Outubro próximo e a consolidação do bom ambiente de-
mocrático multipartidária que se pretende em Moçambique. 
 Por se constatar que já foi recorrente nos processos 
anteriores do género, vale a pena reiterar que é proíbido à 
todos concorrentes o uso de símbolos que remetem aos do 
governo; assimo como mentir e difamar outros candidatos 
visando prejudica-lo. 
 As autoridades eleitorais e de segurança são cha-
mados a melhorar o seu desempenho, permitindo que os 
candidatos desenvolvcam a sua acção de caça-ao-voto num 
ambiente de liberdade e tranquilidade. Chama-se, igaul-
mente, atenção aos correntes e os seus militantes para pre-
venirem o recurso a cruanças nas suas caravanas e comícios 
 que forem a realizar.■ (Redacção)  

 

Frase: 
Nas campanhas políticas não existem maiores verdades e sim as 
singularidades, inventividades e capacidades do candidato nas 
melhores formas de dize las! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 26/08/2019 

Compra Venda Moeda País 

67.17 68.51 EUR UE 

60.36 61.56 USD EUA 

3.95 4.03 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 
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Lourenço Bulha mais empenhado na preparação da sua 
vitória eleitoral 

 
Lourenço Bulha sendo apresentado esta 

manhã a populaçao de Chibabava 
 

 Nos encontros com a popula-
ção de Machanga e Chibabava, Almija 
Pulseira destacou as qualidades sócio-
profissionais e de militância do cabeça 
de lista da FRELIMO à governador de 
Sofala. 
 

 Em Machanga, Lourenço Bu-
lha apresentou-se a população local co-
mo filho do distrito e apelou à afluên-
cia massiva nas Assembleias de Voto 
no  dia  15  de  Outubro  próximo, para 

 
Lourenço Bulha numa caminhada com os 

militantes da Frelimo, ontem em Machanga 
 

votar no Presidente da República, De-
putados da Assembleia da República, e 
os Membros da Assembleia Provincial. 
 

 Em Muxúnguè, porta de entra-
da ao distrito de Chibabava, Bulha re-
petiu o apelo à afluência massiva nas 
Assembleias de Voto no  dia  15  de  
Outubro  próximo, e sublinhou que 
“Muxúngue deve se envolver nos 
esforços da preservação e consolidação 
da paz.■ (Redacção) 

 
 

 Chibabava (O Autarca) – O 
candidato da FRELIMO à eleição ao 
cargo de governador da província cen-
tral de Sofala, Lourenço Ferreira Bu-
lha, está intensificando a sua activida-
de política eleitoralista, num sinal de 
claro preparativo da sua vitória eleito-
ral a 15 de Outubro próximo. Neste 
momento, Lourenço Bulha está a efec-
tuar uma digressão pelos distritos da 
região sul da província. Ontem, domin-
go (25Ago19) escalou o distrito mais a 
sul de Sofala, Machanga, e hoje está a 
trabalhar em Chibavava. Em ambos os 
distritos, Lourenço Bulha foi apresen-
tado a população local por Almija Pul-
seira, Secretária do Comité de Mobili-
zação, Propaganda e Organizações So-
ciais do Comité Provincial da FRELI-
MO e Representante do Primeiro Se-
cretário da organização política em So-
fala. 
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Uma Data na História 
 

Por: João de Sousa 

26 de Agosto de 1954 ... Carlos Agostinho 
do Rosário 

 

 É Bacharel em Economia pela Universidade Eduar-
do Mondlane e Mestre em Economia Aplicada na área de 
Agricultura Sustentável e Desenvolvimento Rural, pela Im-
perial College da Universidade de Londres.   

 O seu percurso pelas instituições do Estado e priva-
das iniciou-se em 1977, como funcionário a tempo parcial 
no Ministério das Obras Públicas e Habitação, na área Eco-
nómica e Financeira. Naquela instituição permaneceu até 
1983.   

 De 1980 a 1982 foi professor de matemática, curso 
nocturno, no Instituto Industrial de Maputo. Em 1983, exer-
ceu as funções de Economista na Empresa Agrícola de “Ci-
trinos de Manica”. Quatro anos depois, Carlos Agostinho 
do Rosário foi nomeado para os cargos de Governador da 
Província da  Zambézia e Primeiro-Secretário do Comité 
Provincial da Zambézia.   

 Em  1994, foi deputado da Assembleia da Repúbli-
ca, tendo resignado por imposição legal, logo no início da 
legislatura, depois de ter sido nomeado Ministro da Agri-
cultura e Pescas.   

 Esteve  à frente daquele pelouro até o ano de 1999. 
Do último ano da década 90 até 2002, o seu percurso go-
vernativo conheceu uma interrupção, tendo apenas exercido 
as suas funções de membro do Comité Central do Partido 
Frelimo, uma tarefa que já exercia desde 1989. 
 

 Em 2002 ocupou a posição de  Alto-Comissário  da  
 

   

República de Moçambique na Índia e Sri Lanka, uma mis-
são que terminou em 2008. 
 A  16 de Janeiro de 2015, Carlos Agostinho foi no-
meado Primeiro-Ministro, pelo Presidente da República, 
Filipe Nyusi. Até então, ele ocupava o  cargo de Embaixa-
dor da República de Moçambique na Indonésia, com múl-
tipla acreditação em Singapura, Malásia, Tailândia e Ti-
mor-Leste, funções para as quais foi incumbido em 2009. 
 Leitura, música e desporto (ginástica, futebol e na-
tação) são as suas ocupações nos tempos livres. 
 Carlos Agostinho do Rosário, que tem 7 obras pu-
blicadas, nasceu na cidade da Maxixe, província de Inham-
bane no dia 26 de Agosto de 1954. Comemora hoje os seus 
65 anos de idade.■ 
 

ÍMPAR primeira seguradora moçambicana com rating internacional 
 Maputo (O Autarca) – A Seguradora Internacional de Moçambique – ÌMPAR foi certificada com o rating Financial 
Strenght Rating “B” (Bom) e Long-Term Issuer Credit “bb” com a perspectiva atribuída de ratings de crédito “Estável”. A 
cer-tificação atribuída pela AM Best, empresa fundada em 1899, considerada uma das maiores e mais prestigiadas do ramo 
de seguros a par das empresas Standard & Poor’s, Moody’s Corporation, Fitch Ratings, foi anunciada em Londres, Inglater-
ra, uma das maiores praças económicas e financeiras do mundo, pela Business Wire – a Berkshire Hathaway Company. 
 De destacar que, em 2018, a ÌMPAR foi a Seguradora mais rentável a operar em Moçambique, apresentando Resul-
tados brutos de cerca de mais de MZN 1,1 mil milhões (18,0 milhões USD). Obom equilíbrio entre os rendimentos técnico e 
de investimento, contribuiu fortemente para um retorno médio de capitais próprios de 27,9% (2014-2018).■ (R) 
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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 

@ Continuarmos Assim ,... 
 

 

 O MAU USO rodoviário em 2020 vai Assumir Po-
psição de Topo nas Causas de morte, com incidência em Á-
frica e na China, com saúde, mas vamos empurrando a ju-
ventude para a linha da frente em perdas (lembrando 
que a estrada tem sido o principal sacrificio fatal aos jovens 
dos 18 aos 29 anos)  e continuamos distraidos, satisfeitos 
com mais carros, mas guiando-os rigorosamente cada vez 
mais enganados! 
 Caros Interessados, 
 Este assunto merece-nos mais do que atento, quan-
do e sempre que em causa a grave subida dos desafios ao 
risco de Vida em mobilidade rodoviária, admitamos sé-
rio demais para simplesmente aceitarmos dependermos do 
enganoso titulo de um papel,.. e de que nos serve um apa-
rente documento, quando o nosso conhecimento não se en-
contra no lugar certo da requerida e atempada acção, sem-
pre que é preciso? e por risco de Vida? 
 @ continuarmos assim,... 
 Temos progressos no combate da malária, do SI-
DA, e outras pandemias mais,... mas pioramos, pioramos 
nos comportamentos indisciplinados ao conduzirmos em 
estrada, por onde afinal andamos com dificuldades, ou com 
saúde, e também com outras inflamáveis crises, mas, na 
verdade estamos enganados, porque supomos ser atenta-
mente guiados, para chegarmos a algum lado, em sustento 
da vida! 
 Acabamos até, correndo o risco de sermos condu-
tores "certificados por um formal e Administrativo pa-
pel" constatado em muitos casos de condutores, já certa-
mente enganados, resultando o continuarem a desempenhar 
distraidos de profissionais ao volante! 
  Infelizmente, não constitui alguma surpresa, apesar 
de ser grave porque caiu na distracção, mas justamente por 
isso, estamos atentos ao risco, ao percebermos  que  condu-
  
 

tores profisionais enganosamente certificados em nome das 
disciplinas, procedimentos e actos preventivos da condu-
ção defensiva, foram certificados emitidos e validados a 
vários anos de calendário (?), muito crítico e inadmissível 
ponto, resultando o óbvio da subida de sinistralidade, pois 
em maioria, tais profissionais manifestam-se guiando com 
reduzida noção do risco, desprezam os efectivos proce-
dimentos preventivos por desconhecerem, mas foram 
considerados aptos e mal assim convencidos, pois cons-
tantemente ainda mais desafiam o nosso já excessivamen-
te arriscado ambiente rodoviário! 
 O risco que sofremos em mobilidade rodoviária ul-
trapassa-nos individualmente e mal assim, quase todos os 
critérios preventivos que se tem aplicado, (notável negativo 
nos presentes actos de formação em acção, a maioria de-
monstram-se distraidos por inadaptados aos meios, ignoram 
os impactos das culturas e actividades locais, excessos e e-
xagerados créditos atribuídos e considerados, apenas 
porque vem do estrangeiro),.. compromisso de risco criti-
co, tanto em Moçambique, como também em outras re-
giões, esse modelo de exploração mantém-se activo na ma-
ioria dos povos africanos,.. e as consequências graves de 
perdas nas estradas não são alguma excepção,... pois os 
comportamentos na edução, formação, capacitação e ava-
liação aos correctos licenciamentos dos condutores, tem si-
do muito deixado esquecido, por excesso de distracção! 
 O Nosso Continente Africano utiliza somente 2% 
do parque automóvel activo mundial,.. porém, SOFRE-
MOS 21% da sinistralidade fatal nas estradas deste magni-
fico planeta! 
 E porque?... excessiva distracção da parte de 
Quem deve tomar medidas, ou porque nem sabem como, e 
ou preferem manter-se a rodarem nas  "ridículas desculpas 
por - não temos orçamento este ano!"  
 @ continuarmos assim,... sustentamos o inferno 
criado  e  gerido  por  pessoas, e em nenhum lugar esta afir- 
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mação é mais verdadeira do que em mobilidade rodoviá-
ria,..   
 Muito mais Além da importância de Boas e Novas 
Estradas,... (compreendemos que a manutenção e benefí-
cios fazem falta e indispensáveis para acompanhar o desen-
volvimento),... no entanto, esquecemo-nos do essencial pa-
ra a satisfação do compromisso, o sabermos agir correcto 
nos momentos em que pressupomos que dominamos as 
máquinas,.. em estrada. 
 Afinal a melhor estrada que usamos em Moçambi-
que (ref. EN4 da Matola a Ressano Garcia),.. na verdade 
esta mesma estrada constitui simultaneamente ser a de ma-
ior risco em Moçambique, evidências de elevados e graves 
acidentes, constantes perdas de vidas, sofrimento e pesados 
custos! 
 O problema roda bem LONGE do impacto das es-
tradas, do excesso da velocidade, das falhas na fiscalização 
e ou da falta de sinalização.  
 @ continuarmos assim,...   
 Na verdade sentimos tudo a agravar-se por Dis-
tracção, fazemos de conta que roda tudo controlado, como 
se a carta de condução e ou as multas por excesso de ve-
locidade, evitassem os maus e péssimos procedimentos que 
se nos deparam com cada vez maior frequência e incidência 
nos Km da vida,.. 
 Não vemos as nossas autoridades fiscalizadoras da 
mobilidade rodoviária agindo preocupadas com os mais 
graves factores de risco, e muito menos assumindo actos 
essenciais, em prioridade preventiva.  
  Afinal sustentam-se num quase exclusivo empenho 
mais atento na caça da facturação pela facil apanhada da 
velocidade e afinal fazendo de conta sobre o fundamento 
da efectiva categoria da carta indispensável para con-
duzir, agem representando actos de meio dia (refiro isso, 
porque lamentamos a triste informalidade bem visível de 
alto risco, que reina nos transportes profissionais, sejam de 
passageiros inocentes, sejam nas cargas secas e ou liquid-
das e até perigosas)!! 
 

  
 

Fonte: MasterDrive S.A.  (Especialista na regiao da SADC) 
  
 Estudos recentes indicam-nos que até 2020, as 
PERDAS de VIDA nas estradas ao nível global passam a 
figurar agravada posição entre as três  principais  causas  
 
 

de morte! 
 Preocupação mais do que suficiente, para questio-
narmos, se já assumiu procedimentos adequados para 
minimizar consequências e prevenir sobre as principais 
causas de risco, devemos apetrecho atento, Antes, Durante 
e Após estacionar o Volante! 
 O indicador Preventivo e comprovado, aponta-
nos necessidades ao correcto Capacitar a Equipa de Co-
laboradores que mexem nos volantes, por fontes adequa-
damente capacitadas, atendendo aos riscos que nos desa-
fiam no ambiente local e meios de influência regional,.. i-
novando valores básicos naquilo que nunca aos Conduto-
res Licenciados, lhes foi facilitado e muito menos correc-
tamente instruido nas aprendizagens e mal assim também, 
durante alguns cursos de aparência certificados, ora entre-
tanto adquiridos. 
 Sugerimos redobrado atento, aos essenciais alinha-
dos procedimentos disciplinados, activos implementados e 
processo diariamente monitorizado, a reduzir os desati-
nos da informalidade, o faz de conta, colocar de margem 
os vícios inadptados sobretudo os gravados por adquiri-
dos desde tenra idade, mitos, maus hábitos e ultrapassa-
das culturas locais, desalinhadas e de risco para com o 
presente desenvolvimento. 
 As valias resultantes da regular Formação por 
capacitação tecnológica inovadora devem estar abran-
gentes a todos relacionados com o movimento rodoviá-
rio e harmonizadas com o desenvolvimento, o mesmo 
que no interesse dos dignissimos Empresários, Gestores, 
Empregados, Fornecedores, Doadores, Instituições e so-
bretudo Investidores. 
 Saudamos - Best Regards - 诚挚的问候 - ب ع أطی  م
ات  ■التحی
 

ONE promove Business 
Networking em Maputo 
 Maputo (O Autarca) – A ONE – Organização Na-
cional de Empreendedores promove na próxima quinta-fei-
ra (29Ago19), em Maputo, um Business Networking, com 
o tema “Oportunidades de Negócio em Moçambique e A-
lém-Fronteiras no Contexto Actual”. Segundo apuramos, o 
evento tem como principal objectivo promover o intercâm-
bio empresarial, bem como contactos e parcerias de negó-
cio entre empreendedores e empresários de Mo-çambique e 
de vários outros países presentes na 55ª Edição da FACIM. 
 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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