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EDITORIAL 
 
 

Parabéns equipa de basquetebol sénior feminino do 
Clube Ferroviário de Maputo 
 Beira (O Autarca) – Está de parabéns a equipa sé-
nior feminino de basquetebol do Clube Ferroviário de Ma-
puto (CFM), que se tornou ontem, domingo (25Nov18) 
campeã africana da modalidade na respectiva categoria, e-
levando a sua posição no ranking dos melhores clubes afri-
canos de "bola ao cesto", ocupando agora o sétimo lugar; 
uma conquista que veio igualmente reforçar a segunda po-
sição que Moçambique ocupa no ranking das nações, com 
seis títulos, apenas atrás de Angola que soma oito títulos. 
 É motivo de orgulho dos moçambicanos, pelo que 
mais uma vez está de parabéns o Ferroviário de Maputo, 
que soube representar da melhor maneira os interesses na-
cionais na prova disputada na capital do país. 
 

 
 Urge relembrar que conquistas como esta resultam 
geralmente de comprometimento ao  trabalho  por  parte  de 

todos membros da colectividade.■ (R) 
 

  

Frase: 
 

Um líder é aquele que influencia um grupo específico de 
pessoas a se mover em uma dada direção – J. Robert Clinton 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 26/11/2018 

Compra Venda Moeda País 

68.85 70.21 EUR UE 

60.66 61.86 USD EUA 

4.4 4.49 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 
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Operações florestais em avaliação em Sofala 
  Beira (O Autarca) – Decorre 
desde semana passada, na província 
central de Sofala, o processo de avalia-
ção das operações florestais.  
 Trata-se de um exercício que 
envolve equipas multi-sectoriais, com-
postas por fiscais do sector de florestas 
e fauna bravia, representantes da socie-
dade civil e jornalistas ligados a rede 
do ambiente.  
 A actividade que iniciou com 
um seminário de capacitação, na cida-
de da Beira, cobre todos os distritos da 
província, com prioridade os que regis-
tam maior exercício da actividade flo-
restal.  
 O trabalho em curso consiste 
na recolha de informações através de 
entrevistas aos operadores  florestais  e 

 
cional com sede na Suíça, que actua 
nas áreas da conservação, investigação 
e recuperação ambiental. A WWF é 
uma das organizações independentes 
de conservação da natureza mais im-
portantes a nível mundial, com cerca 
de 5 milhões de apoiantes e está activa 
em mais de 100 países, incluindo Mo-
çambique desde 2001.■ (C. Falume) 

outros intervenientes do sector, com o 
objectivo de apoiar o sector de flo-
restas na elaboração de estratégias para 
o aproveitamento sustentável dos re-
cursos florestais. 
 A iniciativa conta com o su-
porte técnico e financeiro  da WWF – 
World Wide Fund for Nature, uma Or-
ganização  não governamental  interna- 
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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 

Vamos manter TRISTES IMAGENS a saírem nos 
noticiosos, em cima dos Acidentes FATAIS e 
caustico nos orçamentos!! 
 

 

dos os outros importantes intervenientes na acção, (carac-
terísticas, capacidades, legalidade, acessórios, carga, si-
tuação da via de circulação, tráfego, trânsito, clima, 
etc)  e se necessário, fazerem uso da suficiente dose correc-
tiva, elegendo o total  domínio de dirigente de uma viatura 
automóvel comum, esquecendo-se ou ignorando mesmo, de 
que tal objecto em mobilidade, se trata de uma  máquina! 
  E porque motivos, este desejável modelo de acção 
não acontece em pratica? 
 Porque o conceito em se obter uma carta de con-
dução, encontra-se desprovido de alinhamentos ajustados 
com os meios, processos e tecnologias no presente, pese 
também, o ambiente sendo crítico de variados riscos e mi-
tos do passado em uso, carecendo portanto, dos incentivos 
facilitadores e apropriados aos meios em respeito ao am-
biente e comportamentos dos actores! 
  Que Incentivos? 
  A falta de conhecimento capaz ao apropriado 
modelo educativo e a indispensável manutenção, acom-
panhando o desenvolvimento tecnológico em actualida-
de. 
  O modelo no Ensino de aprendizagem para a Con-
dução, orienta-nos ao compromisso inicial, o de sabermos 
guiar um veículo e facilita-nos os passos a conseguirmos 
desembaraçar-mo-nos com a prática, porem Hoje, encon-
tra-se minada de informalidades, negligente das disciplinas 
e célere de CADA VEZ mais desafios em RISCO do peri-
go!! 
 De um modo geral, o sistema deste ensino na 
prática encontra-se completamente desajustado ao mer-
cado relativo ao modo de uso e desalinhado com o equi-
pamento na maioria das categorias e características dos 
veículos rodoviários que na verdade dispomos! 
 Exemplo concreto entre muitos,... Quem apren-
de como se deve Conduzir um carro equipado com cai-
xa de velocidades automática? 
 

 Prezados, 
 Estamos atentos, e justo isso, podemos deduzir que 
os N/organismos legisladores, da aprovação, do implemen-
to, do controlo e fiscalização de veículos e meios rodoviá-
rios, conduzem também excessivamente distraídos,.. ve-
jamos: 
 Para reflexão: 
 De que realmente serve exibirmos a Carta de 
Condução?... 
 Na verdade, um autentico pro-forma, pois muito 
POUCO reflecte do significado e do valor do conhecimento 
requerido ao uso, inspecção  e manutenção dos meios e im-
pactos no ambiente rodoviário na actualidade! 
 As actuais tecnologias há muito que nos ultrapassa-
ram o Código da Estrada, e o conhecimento daqueles que 
se supõe encontrarem-se actualizados, ..em pouco ou NA-
DA coexiste no alinhamento de conformidades, absoluta-
mente indispensáveis!!   

 O mais grave na actualidade da mobilidade enqua-
dra-se com os céleres dispositivos que nos injectam dis-
tracção, motivados por electrónicas em processo nas nos-
sas actividades e claro interferem com vários impactos no 
ambiente da condução automóvel, agora cada vez mais gra-
ves na informal e conservadora de hábitos e mitos africa-
nos, nomeadamente os nossos, Moçambicanos.. residentes 
e visitas...   

 Dificilmente se encontram Condutores de veículos 
automóveis, profissionais ou não, que efectivamente assu-
mam a responsabilidade em agirem via plano de avalia-
ção do Risco, ANTES da mobilidade de um qualquer 
veículo, adoptarem o melhor método e aplicativo Preventi-
vo apropriado abrangente, desde a pré-avaliação sobre o es-
tado condicional-operacional da máquina, acrescido  de  to- 
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plina a favor da distracção com os presentes consumí-
veis electrónicos e o desleixo completo sobre o meio Am-
biente, acresce ainda o Péssimo Mau hábito que temos de 
ignorarmos, negligenciarmos,  rejeitarmos, não lemos, nem 
muito menos procuramos consultar o MANUAL de ins-
truções ao USO e MANUTENÇÃO, que DEVE estar a 
bordo da máquina-veículo,.. no entanto, continuamos 
gastando excessivamente, enganados e enganando, mal 
convencidos e  depois do Acidente, dos custos, afirmamos 
saber conduzir?  
  5 - Se ao menos, os Condutores em Risco, recebes-
sem um suporte orientador e regularmente educativo no 
sentido da Prevenção do Risco para mais Segurança, 
proveniente e a bom exemplo das Boas práticas construti-
vas, da parte de Seus Dirigentes, Gestores, Chefias directas, 
Coordenadores, Técnicos, Peritos,Inspectores, Agentes Re-
guladores do Trânsito, Assistentes de serviços de manuten-
ção e reparação,..???!!! 
  Quando se permite e entendemos razoável o subor-
nar o Inspector que deve avaliar e obrigar a rectificação 
dos pesados MALES em circulação sobre o estado técnico 
do veículo-máquina que nos transporta (milhoes de cida-
dãos)  e nos conforta de fornecimento a porta de casa de tu-
do, dia a dia! 
  Quando se despreza o sério RISCO da FADIGA e 
do Sono, na Grave causa de Acidentes, por interesse em al-
go escondermos, sobre o abusivo uso de horas seguidas ao 
volante!   

 Quando se despreza o GRAVE impacto da RES-
SACA, fazendo-nos acreditar somente, como se tudo esti-
vesse controlado pelos rápidos testes do teor do Álcool,.. 
FAVOR mais atentos da parte das Empresas e principal-
mente os srs Agentes da Fiscalização Rodoviária!   

 Quando se critica o Governo porque é um exagero 
introduzir a obrigatoriedade ao uso do Tacógrafo!   

 Quando se procura adquirir a carta de condução o 
mais rápido viável, pouco interessa como!   

 Quando se permitem abusos de todo o género de 
objectos no interior  e exterior dos veículos, mas que inter-
ferem com a segurança e ninguém procura corrigir esses 
péssimos hábitos, que transformam  aqueles  objectos  inte- 

 N.B. Acima de 85% do nosso parque automóvel 
encontra-se equipado com cx velocidades automática,.. e 
o método de ensino, da avaliação e exames,... ainda des-
conhece? 
  Aqui começam os DESVIOS, facilitadores aos de-
safios pelo Risco! 
  1 - As regras básicas aplicadas e induzidas du-
rante o ensino da condução, estão desprovidas de funda-
mentos sobre a avaliação do Risco, identificar um veículo, 
reconhecer e testar a operacionalidade dos componentes 
activos e passivos de Prevenção e Segurança Rodoviária, 
bem assim o necessário alinhamento ao correcto uso, pro-
cedimentos de reabastecimentos e manutenção básica, co-
mo métodos apropriados, face aos meios actuais tecnológi-
cos!  
 

  (A evolução da engenharia e tecnologia nos veícu-
los de Hoje, o fluxo de tráfego e trânsito, os Riscos associa-
dos e desafios no ambiente rodoviário, muito pouco se de-
vem comparar com a de há 30 anos) 
 

  2 - Os “excessos e abusos de informalidades” re-
finados de preconceitos enraizados em prática e culturas 
tradicionais, (como grave exemplo, “eu sou daqui, faço o 
que me apetece”) péssimos exemplos aplicados pela maio-
ria dos usuários de veículos automóveis, nomeadamente, 
Dirigentes, Supervisores, Instrutores, Inspectores, Peri-
tos, Mecânicos, Formadores, Motoristas e outros profis-
sionais na relação) mal convencidos de que sabendo guiar 
e ganhando prática é pressuposto ser suficiente, para con-
duzir qualquer carro, dentro da categoria a que foi licencia-
do, tem sido outro factor muito contribuinte em permanente 
e muito sério desafio ao Risco!! 
 

  3 - Postos estes dois muito críticos e ARRISCA-
DOS pontos anteriores, associando-se ao outro serio desvio 
disciplinar, a falta de cumprimento e rigor na satisfação dos 
planos e actos de manutenção dos equipamentos, desampa-
rado pelo total descrédito que recai no péssimo desem-
penho actual do sistema e método das regulares Inspec-
ções obrigatórias aos veículos, IPO, facilitam e contri-
buem que se agrave o Risco de acidentes a subirem ao ní-
vel  mais alto do Perigo! 
 

  4 - Como se não bastassem os já picantes em A-
LERTA VERMELHO focados  nos  pontos  anteriores,  em  
 
 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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completamente o que o risco desafia, mergulham somente 
dias, meses horas, semanas , no controlo da velocidade, 
nunca se avista um Agente do Transito em milhentos Km 
fora das horas de sol,... 
 Em vez disso, deveriam agir na função preventiva e 
de fundamento do correctivo, (sim a maioria dos Agentes 
em fiscalização rodoviária, nem fazem ideia o que efectiva-
mente se trata sobre uma condução defensiva, se soubes-
sem?, jamais agiam daquele modo)!! 
   Se continuamos guiando MAL convencidos que 
bem conduzimos, porque cumprimos com os sinais, con-
hecemos o carro, temos um bom mecânico amigo, nem 
bebe, nunca tive um acidente e isso deve ser suficiente? 
 Pois posso assegurar, que vamos pisando o RIS-
CO e pior de tudo, enganados e enganando os outros no 
nosso ambiente! 
 Vamos manter muitas fotografias a saírem nos 
noticiosos,  em cima dos Acidentes fatais e caustico nos 
orçamentos!! 
  E não foi necessário fazer referência ao Álcool e ou 
da velocidade excessiva, como GRAVES e presentes nas 
Estradas! 
  Devemos sim, meditarmos perante o nosso com-
portamento, alinharmos com a Disciplina,  reduzirmos a 
distracção motivados pelo conhecimento, Sabermos identi-
ficar e Avaliar o que é de Risco, aplicarmos os meios a-
propriados preventivos e correctivos, fazermos cada um 
de nós primeiro o Nosso trabalho de casa como Condutor 
Capaz, Mecânico que deve saber efectivamente Condu-
zir para conseguir diagnosticar, Inspector que saiba 
CONDUZIR para poder avaliar, Autoridades na estrada 
que estejam previamente CAPACITADOS e que sai-
bam efectivamente, Conduzir um veiculo, ANTES de 
erradamente agirem sobre os condutores e que mais e 
melhor decidam prevenindo todos em mobilidade, pro-
curando evidenciarem boas praticas e bons exemplos, e 
o Chefe de qualquer um de nos, que pratique bons exem-
plos, justo isso  permite-nos entender ultrapassarmos neces-
sidades ao capacitar-mo-nos regularmente no domínio 
actualizado sobre o correcto uso dos meios ao nosso al-
cance, se actualizarmos as regras, a disciplina, o conheci-
mento, e sobretudo agirmos em conformidade de partilha 
com o ambiente!■ 
 

riores em voadores de arremesso, provocadores de PERI-
GO, nos instantes de emergência e travagem brusca, roda 
tudo no informal e isso nao faz mal!! 
  Quando se acha que atender uma chamada do te-
lemóvel enquanto guiamos o volante, em jeito de desculpa, 
porque é o Chefe, abusivamente,  tudo se entende ser ur-
gente ou de emergência  e fazê-mo-lo em constante desafio 
ao RISCO em movimento do veículo! 
  Quando se crítica o custo de uma Inspecção- IPO, 
sendo este inferior ao preço de uma simples hora de FAZ 
de Conta de mecânica numa qualquer oficina! 
  Quando erradamente nos convencemos de que o 
controlo da velocidade nas estradas,  os veículos hoje bem 
e-quipados de muitos AirBag, é que nos resolvem a situa-
ção em reduzir a sinistralidade rodoviária! 
  Quando reduzimos SEMPRE o orçamento projec-
tado e disponível para manutenção dos veículos! 
  Quando desprezamos que rodamos dependentes da 
condição dos Pneus, para, economia, segurança, conforto e 
respeito ao Ambiente! 
  Enquanto estiverem presentes estas incompatíveis 
modalidades, necessitando SIM colocar os olhos responsá-
veis e AGIREM pelas GRAVES lacunas da Aprendiza-
gem da Condução e para se ajustarem e integrarem ao am-
biente de Hoje, mas infelizmente, por grave ignorância, 
continuam  causticando e afirmando, de que não se deve ir 
com o carro à Inspecção, porque, logo a seguir temos um 
buraco na estrada que provoca e desalinha a direcção! então 
porque vai com o carro à Oficina? 
  Quando ignoramos o facto de  que cerca de 95 % 
do N/parque automóvel Moçambicano tem idade acima dos 
14 anos,  sem o mínimo respeito pela Inspecção e manuten-
ção apropriada!.. idêntico RISCO encontra-se instalado e a-
plica-se agravado pela maioria dos veículos em uso de 
Transportes públicos de Passageiros, cargas diversas e no-
meadamente as Perigosas! 
  Quando se permite (sim continuamos a ve-los dia a 
dia nas estradas) que uma pesada quantidade de camiões 
circule normalmente, mas equipados de Volante no lado o-
posto, fora da legalidade, desafiando e colocando todos os 
outros em perigo, contra TODAS as regras de SEGURAN-
ÇA rodoviária. 
  Quando a acção dos Agentes supostamente, regula-
dores e auxiliares na  mobilidade  rodoviária,  se  pauta  por 
 

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

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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PR encoraja Rogério Zandamela a prosseguir 
reformas na banca nacional 

extremamente importante “proteger-
mos a nossa economia”, tendo destaca-
do que o país é soberano e uma das 
formas de proteger a soberania “é a 
nossa moeda, o nosso dinheiro e como 
o movimento económico funciona”. 
 Sublinhou que o país não pode 
ficar refém dum processo e disse  acre- 
 
 

 Maputo (O Autarca) – O Pre-
sidente da República, Filipe Nyusi, fa-
lando na manhã desta segunda-feira 
(26Nov18), em Nairobi, no final da sua 
primeira visita de estado a Quénia, dis-
se que vai continuar a colaborar e in-
centivar a actual governação do Banco 
de Moçambique (BM) para continuar a 
trabalhar para que a economia do país 
flua sem nenhum transtorno.  
 Filipe Nyusi reiterou confiança 
a actual direcção do Banco de Moçam-
bique, afirmando peremptoriamente 
que “não se perdeu nenhuma confian-
ça”. 
 Nyusi lembrou que o BM é 
uma entidade reguladora e vincou a ne-
cessidade de se compreender que de-
terminados procedimentos feitos duma 
maneira quando chega o momento de 
fazer de outra forma não se deve ter 
tendência de resistir. “Temos que ter 
frieza para quando há um problema as-
sumirmos como um problema e resol-
ver o problema, não ficar em pânico de 
diferentes formas ou procurar explica-
ções esta ou aquela”. 
 

 O Presidente referiu que o 
Banco Central está a cumprir a sua par-
te e cabe a outra também fazer a sua 
parte, admitindo a necessidade de pres-
são quando as “coisas” não estão bem.   

 Negou que o recente “apagão” 
tenha sido resultado do mau funciona-
mento da Direcção do Banco de Mo-
çambique. “…não, não foi, foi porque 
o sistema existia duma forma e tem 
que ser de outra forna. O que vamos 
fazer é encontrarmos juntamente com 
os bancos soluções imediatas como já 
foram encontradas, mas também defi-
nitivas”. 
 

 O Chefe de Estado disse que  é 
 

ditar que não houve má vontade nem 
da banca nem da outra parte. “O que a-
conteceu foi na tentativa de colocar as 
“coisas” dentro da linha e vamos con-
tinuar a ajudar, a colaborar e incentivar 
o nosso regulador que é o banco cen-
tral para continuar a trabalhar dando 
possibilidade para que a economia flua 
sem nenhum transtorno” – concluiu Fi-
lipe Nyusi■ (Redacção) 

 

 



 

2022 
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transmissão do saber e metodologias de a-
prendizagem. A educação, o ensino, a 
criatividade das artes e das letras, a escrita 
poética ou não, a literatura diversa, a his-
tória, estariam aqui compartimentadas. A 
busca sacralizada do Eu e dos seus rituais 
ancestrais estariam aqui plasmados no 
quotidiano com evidência menor ou ma-
ior. O medo do desconhecido surge como 
impulsionador de crenças, misticismos, 
potenciando superstições. Os mais crédu-
los são seduzidos. Outros marginalizados. 
      MATEMÁTICA: surgirá assim co-
mo necessidade de troca comercial de 
subsistência e sobrevivência alimentar. 
Por acréscimo, formatadora da dinâmica 
da matéria na sua transformação e 
grandeza, implicando cálculos arit-
méticos, geográficos, astronómicos e mes-
mo astrológicos. A geometria terá um 
papel importante na disposição e propor-
ção da matéria, da habitação e das diver-
sas construções. (…) M. Kraveirinya © 
PhD 
   
 

 Num resumo do conhecimento tería-
mos quatro pilares básicos que por sua 
vez se multiplicariam numa diversidade 
infinita, focada na especialização do ser e 
do estar vivo. O instinto animal estaria a-
qui posicionado em prima natura influen-
ciando os campos da Biologia, Filosofia, 
da Matemática e da Psicologia, que adian-
te se escalpelizam. 
 BIOLOGIA: Nesse contexto surge 
no primeiro tópico, como estudo da vida, 
na sua manutenção existencial em termos 
de alimentação, saúde, higiene e profila-
xia. O fenómeno da vida e da morte como 
parte de um todo é equacionado em todos 
os campos biológicos e na prevenção me-
nor ou maior de permanecer vivo. A pro-
pagação da espécie torna-se imperiosa, a-
vassaladora, no sentido possessivo de do-
mínio sexual ou de submissão. 
 FILOSOFIA: surgirá em segunda e-
tapa do estudo do conhecimento humano 
numa base de reflexão  epistemológica  de 
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