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EDITORIAL 
Oportunidade para reduzir a estrutura governativa e 
poupar recursos do Estado para beneficiar a maioria 
  Beira (O Autareca) – É claramente de domínio 
público a consideração de que a máquina governativa mo-
çambicana comporta uma estrutura muito pesada, num Es-
tado onde os recursos existentes e disponibilizados não tem 
sido suficientes para satisfazer a demanda de necessidades 
do respectivo povo.  
 

 Mais pesada ainda essa estrutura tornou-se com a 
criação da figura de secretário de Estado ao nível das pro-
víncias, incluindo a cidade de Maputo, resultado de arran-
jos politicos baseados nos consensos decorrentes da nego-
ciação da paz entre o governo e a RENAMO. 
 

 Mas, ainda assim, existe a espreita a oportunidade 
para o Presidente da República,  Filipe  Nyusi  implementar
  

medidas no sentido de reduzir a estrutura governativa e 
poupar recursos necessários para beneficiar a maioria da 
população moçambicana. Por exemplo, extinguir os cargos 
de vice-ministros, reservando-os apenas a alguns pelouros 
de significativa complexidade. 
 

 O histórico de alguns vice-ministros de pratica-
mente todos os governos anteriores que o país já teve per-
mitiu concluir a sua irrelevância, tornando-se apenas em 
vagas para acomodar os nomeados com base em interesses, 
na sua maioria nepotistas, que não representam o interesse 
da maioria dos moçambicanos. 
 

 Ainda bem que o PR Nyusi ainda não promoveu 
essa categoria no novo governo e oxa-lá seja uma oportuni- 

dade para responder a exigência.■     
Frase: 

 

“Eu sou um social-democrata, mas toda boa governação 
supera a qualquer ideologia política” – Dércio Huo (Pensador) 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 24/01/2020 
Compra Venda Moeda País 

69.39 70.77 EUR UE 

62.92 63.17 USD EUA 

4.33 4.41 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 
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Lourenço Bulha já exerce governação em Sofala 

 
 

Lourenço Bulha, na sua apresentação pública, no último sábado, na cidade da Beira 

 Beira (O Autarca) – O con-
ceituado empresário e politico beirense 
(embora seja natural de Mambone, par-
te importante da sua história de vida 
está ligada a Beira), Lourenço Ferreira 
Bulha já iniciou a sua governação em 
Sofala, com o devido destaque de ser o 
primeiro governador eleito que a pro-
víncia tem e de ser uma pessoa caris-
mática na província pela qual nutre 
bastante preocupação e interesse “um-
bilical” pelo seu desenvolvimento e 
consequente bem-estar da população 
sofalense. Na cerimónia pública de a-
presentação de Lourenço Bulha, reali-
zada no último sábado, na cidade da 
Beira, o novo govenador de Sofala foi 
agraciado com bastantes mensagens 
que exaltam a satisfação dos sofalenses 
(beirenses em particular) e as qualida-
des sócio-profisionais, políticas e hu-
manas do novo timoneiro de Sofala.■ 
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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 

A luz do Motor acendeu...... E agora? 

 

 Uma situação que constatamos de ocorrência com 
alguma frequência, de maior incidência nas viaturas impor-
tadas em 2a mão, sendo mais agravado quando poucos Km 
rodam em estrada  fora das zonas urbanas (o que na nossa 
realidade moçambicana,  trata-se de um impacto que recai 
sobre a forte maioria  dos veículos, a gasolina  e ou die-
sel)...  
 A luz do motor acendeu. E agora?   

 Como fazer quando a luz amarela se acende no pai-
nel de instrumentos? Aquela-que-não-quer-ser-vista mas,... 
apareceu! 
 

 
 

 Como muitos Condutores sabem por sofrerem con-
sequências, mesmo com uma manutenção regular, a proba-
bilidade do carro que dirigimos vir a dar problemas, está 
sempre presente.  
 

 À medida que a quilometragem e a idade sobem, 
naturalmente os efeitos do desgaste vão-se fazendo sentir. 
E por vezes, lá aparece a infame luz do motor no painel de 
instrumentos – um ícone com o contorno do motor, trata-se 
de uma sinalização de advertência, e justamente por isso de 
cor amarela, por vezes em tom alaranjado. 
 

 Os mais inexperientes poderão pensar “o motor foi 
à vida”. Calma! Felizmente, na grande maioria dos casos, o 
problema tem uma solução simples e pouco dispendiosa. 
Por isso, importa que o conhecimento esteja presente, coisa 
que raramente acontece, apesar de estarmos a ser pronta- 
mente licenciados ao correcto uso de uma maquina rodo-
viária! 
O que fazer quando a luz do motor se acende? 
 Primeiro, convém desligar e voltar a ligar o carro. 
Ao rodar a chave de ignição, numa primeira  fase,  as  luzes 

avisadoras no painel de instrumentos acendem-se e vão-se 
apagando progressivamente. O sistema electrónico do carro 
volta a fazer uma checklist por todos os sensores e com um 
pouco de sorte, tudo volta ao normal. Pode ter sido apenas 
uma falha momentânea. 
 Caso o sinal persista – já com o motor a trabalhar -, 
e para evitar danos mais graves, é aconselhável levar o veí-
culo à oficina o mais rapidamente possível, para um diag-
nóstico preciso. 
 A maior parte dos veículos recentes estão equipa-
dos com uma serie de sensores electrónicos que controlam 
o desempenho e funcionamento do motor e outros órgãos 
da viatura, tanto por motivos preventivos, mas também, no 
objecto da segurança rodoviária. 
 Basta que um parâmetro não esteja correto para o 
sistema fazer acender a tal luz amarela. Mas ao contrário da 
luz do óleo ou da bateria, a luz do motor apenas nos alerta 
para um problema genérico. Um código de erro é gerado 
que permite identificar a causa do aviso luminoso, mas para 
tal é necessário o indispensável equipamento de diagnostic-
co na oficina, que é ligada ao “cérebro electrónico” do mo-
tor, permitindo identificar e rectificar correctamente o que 
na verdade se passa com o aviso a bordo do carro. 
 Estes são alguns dos problemas mais comuns: 
Injectores entupidos; Velas de ignição danificadas ou em 
mau estado; Válvula EGR danificada e/ou entupida; Sensor 
de temperatura em mau estado; Catalisador entupido; Erro 
na centralina (unidade electrónica de gestão central); Sen-
or e oxigénio (sonda lambda) deficiente; Falha genérica de 
um sensor 
 Em qualquer dos casos, será necessária a intervene-
ão de profissionais capacitados e em oficinas apetrechadas, 
Não duvide, nem experimente, pois geralmente a opção do 
mais barato, vai resultar caro e pior, agravando o risco a 
próximas deficiências na viatura com lugar marcado nu-a 
possível sinistralidade! 
 Por Segurança e Economia, nunca opte, decida 
antes, pelas vias do conhecimento sustentável e método 
efectivamente preventivo! 
 Saudamos - Best Regards - 诚挚的问候 - ب ع أطی  م
ات   ■التحی
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Automobilista desrespeita sinal de proibição e 
origina acidente na passagem de nível da Transcom 

 
 

Muitas pessoas acorreram ao local do acidente para testemunhar e tirar fotos que 
imediatamente foram expostas nas redes sociais antes da confirmação do sinistro pelos CFM 

 Beira (O Autarca) – Regis-
tou-se na manhã (09h24) da última 
sexta-feira (24Jan20), na passagem de 
nível da Transcom Sharaf, na cidade da 
Beira, um acidente ferroviário do tipo 
embate, envolvendo um comboio de 
passageiros da empresa CFM-EP e um 
camião cisterna pertencente a empresa 
Lalgy. O acidente foi confirmado pelos 
CFM, empresa pública que em comu-
nicado recebido na nossa Redacção 
realça que o mesmo não causou viti-
mas humanas, apenas danos materiais 
por avaliar. O embate provocou o tom-
bamento completo do camião na linha 
mista (Beira – Machipanda e Beira – 
Sena). A circulação de comboios foi 
restabelecida algumas horas após o a-
cidente. Foi imediatamente criada uma 
comissão de inquérito e, segundo des-
taca o comunicado que citamos, dados
  
 

preliminares apontam a desobediência 
do automobilista que insistiu  em  atra- 

vessar na passagem de nível mesmo 
com o sinal de proibição.■ (Redacção)  
 

LAM lança super promoção para todos destinos 
nacionais com preços a partir de 6.300,00 Mts 
  Beira (O Autarca) – A LAM 
– Linhas Aéreas de Moçambique, S.A, 
a transportadora moçambicana de ban-
deira, está oferecendo um bom começo 
de 2020 aos clientes da companhia. A-
caba de lançar uma super promoção 
para todos destinos nacionais com pre-
ços a partir de 6.300,00 Mts. A rede de 
voos da LAM abarca 11 destinos no 
mercado doméstico. Diariamente, a 
LAM realiza cerca de 40 voos, incluin- 
do de rotas regionais, operados atra-
vés da sua frota composta por 3 Boeing 
737, assim como 3 Embraer 145 opera- 
 
 

 
dos pela sua subsidiária MEX – Mo-
çambique Expresso. 
 A super promoção ora lançada 
pela LAM coincide num período de 
maior procura a transportadora, a épo-
ca do fim de férias escolares anuais. 
 Refira-se, entretanto, que a 
LAM   introduziu   em   Dezembro   de 

 

2019 voos a partir da cidade da Beira 
para quatro destinos domésticos, no-
meadamente Pemba, Nampula, Tete e 
Lichinga.  
 Esta iniciativa da LAM vêem, 
mais uma vez, confirmar a importân-
cia da Beira no mercado da aviação co-
mercial em Moçambique. A Beira é o 
segundo maior e mais importante cen-
tro urbano e económico do país. 
 A LAM justifica que, com es-
tas ligações, a companhia materializa o 
objectivo de proporcionar ao mercado 
mais opções de voos.■ (Redacção) 
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