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EDITORIAL 
 

Covid-19: Medidas actuais de prevenção devem ser 
mantidas e as autoridades devem incrementar acções 
para o cumprimento rigoroso 

 
e buscar novas formas de se adaptar a actual realidade. Um 
exemplo que vale a pena destacar neste novo normal é a ca-
pacidade demonstrada pelos cidadãos moçambicanos no 
que diz respeito a produção de máscaras para uso próprio e 
para o comércio. Verifica-se que o uso da máscara é uma 
realidade visível em todo território nacional, mas ainda pre-
cisa-se saber se de facto esse mesmo uso tem seguido estri-
tamente as recomendações de higiene e segurança dadas 
pelas autoridades responsáveis.  
 

 Beira (O Autarca) – Termina dentro de dias o ac-
tual período de Estado de Emergência em Moçambique im-
posto pela pandemia da covid-19. Chegado ao fim do mes-
mo, é altura de cada cidadão moçambicano, tanto como os 
órgãos do Estado olharem para a actual situação que o país 
vive desde o início da pandemia da covid-19, que está a 
criar consequências desastrosas. Há que se olhar para frente 

 Sabe-se, porém, que o uso da 
máscara não é a única formade preven- 

  

 

 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 27/07/2020 
Compra Venda Moeda País 

81.92 83.55 EUR UE 

69.98 71.38 USD EUA 

4.25 4.34 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

 
 

Frase: 
 

Pare de acreditar em palavras e passé a observar 
attitudes. O comportamento nunca mente!■  
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ria extremamente importante para a nação que o Presidente 
da República mantivesse as medidas em curso, ainda que 
seja em contexto diferente do Estado de Emergência, ape-
sar da forte pressão devido ao possível colapso da econo-
mia do país. Relativamente a economia, para que a mesma 
não colapse, é aceitável e recomendável que o PR relaxe al-
gumas medidas para promover o sector produtivo. 
 E, por fim, em relação ao ano lectivo 2020, reite-
ramos que dada a falta de condições nos estabelecimentos 
de ensino e o prolongado período de paralisação das aulas, 
o mesmo seja anulado, dando mais tempo para se organizar 
melhor o próximoo ano lectivo.■ (Redacção)  

 

Continuado da Pág. 01 
ção da covid-19, portanto apela-se aos cidadãos para que se 
protejam e usem com rigor todos os métodos de prevenção 
recomendados.  
 Infelizmente, observa-se ainda certo desleixo, des-
respeito e irresponsabilidade por parte de alguns cidadãos 
que insistem em desrespeitar as medidas adoptadas ou a 
não fazer o uso devido das mesmas. Por esta razão, é de ex-
trema importância que o Presidente da República aumente 
a fiscalização das medidas impostas. 
 Pela falta de certeza do cumprimento a rigor dos 
métodos de prevenção por parte da sociedade no  geral,  se-
   

 

PR confere posse aos novos Reitor e Vice-Reitor da UNIZAMBEZE 
 Maputo (O Autarca) – Bettencourt Preto Sebastião Capece toma posse esta tarde ao cargo de Reitor da Universida-
de Zambeze (UniZambeze), em substituição de Nobre dos Santos, que teve um mandato meio manchado, com o surgimento 
de informnações desabonatٕórias nas redes sociais. Nem a sua participação activa na política a favor da FRELIMO foram su-
ficientes para garantir a sua manutenção no cargo. Entretanto, numa cerimónia dirigida pelo Presidente da República, Filipe 
Nyusi, na Presidência da República, toma, igualmente, posse Anabela Matangue Zacarias da Silva ao cargo de Vice-Reitor 
da Universidade Zambeze. Bettencourt Preto Sebastião Capece e Anabela Matangue Zacarias da Silva foram nomeados sex-
ta-feira última pelo Presidente da República para os respectivos cargos. A Universidade Zambeze tem a sua sede na cidade 
da Beira e delegações nas províncias de Manica, Tete e Zambézia. Ainda na mesma sessão de tomada de posse, o PR irá 
conferir posse a Leda Florinda Hugo, nomeada para o cargo de Reitor da Universidade Lúrio (UniLúrio). Na mesma ocasião, 
o Chefe do Estado moçambicano vai conferir posse a Joel Maurício das Neves Tembe ao cargo de Vice-Reitor da Universi-
dade Eduardo Mondlane (UEM); Ana Maria Nhampule ao cargo de Vice-Reitor da Universidade Joaquim Chissano (UJC).■ 
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ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DA BEIRA 

AVISO 
 

LINHAS DE CRÉDITO DE EMERGÊNCIA NO ÂMBITO DA COVID-19 
 

No âmbito do encontro havido com o Banco Nacional de Investimentos (BNI), acerca das linhas de 
financiamento, que o mesmo disponibiliza às empresas no âmbito da COVID-19, ACB vem por este meio informar 
ao estimado empresário que existe duas linhas de financiamento a seguir:  
 

1. Linha de Crédito Gov. COVID-19, financiado pelo Governo de Moçambique  
2. Linha de Crédito BNI COVID-19, financiado pelo Banco Nacional de Investimentos 

 

Sectores elegíveis:  
São elegíveis as micro, pequenas e médias empresas que desenvolvem actividades enquadradas no classificador 
de actividades económicas e que cumpram os demais requisitos de elegibilidade e condições de acesso definidos 
para o efeito. 
 

Categoria do beneficiários Número de Trabalhadores Volume de negócios (MT) 
Microempresas 1-4 Até 1.200.000 

Pequenas Empresas 5-49 Até 14.700.000 
Médias Empresas 50-99 Até 29.000.000 

 

CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 
 São elegíveis empresas que satisfaçam, cumulativamente, os requisitos seguintes: 

a) Dispor de alvará ou licença para o exercício da actividade 
b) Ter situação fiscal regularizada até 31 de Dezembro de 2019 
c) Estar inscrito no sistema de segurança social obrigatória  
d) Dispor de situação líquida positiva no último balanço aprovado. Este requisito não se aplica as 

microempresas e as empresas que tenham iniciado actividades a menos de 12 meses, contanto que 
comprovem ter registado decréscimo na sua facturação em pelo menos 30% por efeito da pandemia da 
covid-19 

e) Não apresentar dívidas não regularizadas junto a banca até 31 de Dezembro de 2019. 
 

CONDIÇÕES DE ACESSO 
a)    Carta do cliente a solicitar o financiamento; 
b)   Certidão de registo das entidades legais e licença ou alvará para o exercício da actividade 
c)   Estatutos publicados no Boletim da República  
d)   Número único de Identificação Tributária (NUIT) 
e)   Balanço e demostrações de resultados dos três últimos exercícios económicos do proponente mutuário,  
 incluindo a cópia do modelo 10, 20 entregue as finanças (não aplicáveis as microempresas) 
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f)    Último balancete acumulado disponível (não aplicáveis as microempresas) 
g)   Mapa de fluxo de caixa dos últimos três exercícios económicas (aplicáveis apenas as empresas do regime 
 simplificado – ISPC) 
h)   Resumo do livro de compras e vendas dos últimos três exercícios económicos (Aplicáveis apenas as 
 empresas do regime simplificado) 
i)    Nota sucinta sobre a empresa e sua actividade focando: a origem da empresa, principais produtos e prazo 
 médio de existência ou stock; mercados fornecedores e prazo médio de pagamento e concorrentes; os 
 principais pontos fortes e francos; A organização e gestão da empresa; estrutura societária ou accionista; 
 informação sobre os sócios (experiência, capacidade empresarial e património); informação sobre os 
 gestores da empresa. 
j)   Orçamento de exploração ou plano de negócios, consoante a finalidade de financiamento (tesouraria ou 
 investimento) 
k)   Declaração especifica de compromisso de manutenção dos postos de trabalho permanente  
l)    Preenchimento correcto do formulário de pedido de financiamento  

 

2. LINHA DE CRÉDITO GOV.COVID -19, FINANCIADO PELO GOVERNO DE MOÇAMBIQUE  
 

A Linha de Crédito Gov. COVID-19, é subdividida em duas finalidades:  
 

a) Facilidade I – Tesouraria: para apoiar a tesouraria das empresas e financiamento ou com as actividades 
temporariamente suspensas devido aos problemas de liquidez gerados pelos efeitos da COVID-19, de 
modo a manter os postos de trabalho ou recuperar os perdidos, e 

b) Facilidade II – Investimento: para apoiar pequenas iniciativas de investimento de expansão de empresas 
em funcionamento, visando aumentar a sua capacidade produtiva, podendo assim gerar novos 
empregos que vão compensar aqueles que já foram definitivamente perdidos por causa dos efeitos 
da pandemia da COVID-19.  

 

b) FACILIDADE I – TESOURARIA 
 

Finalidade: Financiamento a tesouraria (de curto prazo na forma de conta corrente caucionada) 
 

Limites de Financiamento  
1) Microempresas: Até 2.500.000,00MT 
2) Pequenas Empresas: Até 7.500.000,00MT 
3) Médias empresas: Até 15.000.000,00MT 

 

Prazos 
 Até 12 meses, contados a partir da data da primeira utilização de fundos, podendo ser renovado 

mediante a solicitação do cliente e apreciação positiva do BNI. 
 

Período de carência 
 Não aplicável. Porém o pagamento de juros poderá iniciar em até 6 meses contados a partir da data da 

primeira utilização de fundos, dependendo da análise que for efectuado ao negócio e perfil dos fluxos de 
caixa. 
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Taxa de Juro 
 Fixa de 7 % anual durante todo o período de vigência do contrato. 

 

a) FACILIDADE II – INVESTIMENTO 
 

Finalidade: Financiamento para investimento de incremento e ou expansão da actividade empresarial das micro, 
pequenas e médias empresas afectadas directa ou indirectamente pela pandemia da COVID-19. 
 

Limite de financiamento: 
1) Microempresas: Até 7.500.000,00MT 
2) Pequenas empresas: Até 22. 500.000,00MT 
3) Média empresas: Até 45.000.000,00MT 

 

Prazo:  
 Até 5 anos contados da data do primeiro desembolso de fundos, dependendo da análise que fôr 

efectuada ao negócio e perfil dos fluxos de caixa. 
 

Período de carência:  
 Até 12 meses de carência de capital contados da data do primeiro desembolso de fundos, podendo 

incluir o deferimento de juros de 6 a 12 meses, dependendo da análise que fôr efectuada ao negócio e 
perfil dos fluxos de caixa.  

 

Taxa de Juro: 
 Fixa de 5% anual, durante todo o período de vigência do contrato. 

 

1. LINHA DE CRÉDITO BNI COVID -19, FINANCIADO PELO BANCO NACIONAL DE INVESTIMENTO 
 

A Linha de Crédito BNI COVID-19, é subdividida em duas finalidades:  
 

a) Facilidade I – Tesouraria: linha de crédito destinada a financiar a componente de tesouraria das micro, 
pequenas e médias empresas afectadas directa ou indirectamente pela pandemia da COVID-19 

b) Facilidade II – Investimento: Linha de crédito destinada a financiar a componente de investimento das 
micro, pequenas e médias empresas afectadas directa ou indirectamente pela pandemia da COVIDC-19 

 

b) FACILIDADE I – TESOURARIA: 
 

Finalidade: Financiamento a tesouraria (de curto prazo na forma de conta corrente caucionada) 
 

Valor de financiamento  
1) Microempresas: Até 2.500.000,00MT 
2) Pequenas Empresas: Até 7.500.000,00MT 
3) Médias empresas: Até 15.000.000,00MT 

 

Prazos  
 

 Até 12 meses, contados a partir da data da primeira utilização de fundos, podendo ser renovado 
mediante a solicitação do cliente e apreciação positiva do BNI. 
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Período de carência  
 Período de carência de capital e deferimento de juros: Variável de acordo com o perfil de fluxos de caixa 

de cada projecto 
 

Taxas de juro 
 Variável no intervalo de 8 a 12% em função do perfil de risco e retorno de cada projecto. 

 

a) FACILIDADE II – INVESTIMENTO: 
 

Finalidade: Linha de crédito destinada a financiar a componente de investimento das micro, pequenas, médias 
empresas afectadas directa ou indirectamente pela pandemia da COVID-19 
 

Valor de Financiamento  
1) Microempresas: Até 7.500.000,00Mt 
2) Pequenas Empresas: Até 22.500.000,00Mt 
3) Médias Empresas: Até 45.000.000,00Mt 

 

Prazos 
 Até 3 anos para equipamentos ou investimentos de expansão. 

 

Período de carência  
 Período de carência de capital e diferimento de juros: Variável de acordo com o perfil de fluxo de caixa de 

cada projecto  
 

Taxa de Juro 
 Variável no intervalo de 8 a 12% em função do perfil de risco e retorno de cada projecto. 

 
Associação Comercial da Beira tem um departamento onde irá prestar assistência e toda informação necessária 
relacionada a estas linhas de crédito. Para mais informações poderão contactar a ACB, através dos seguintes 
contactos: 
 
E-mail: info.sfp@acb.co.mz 
Contacto: +258 84 39 23 195/82 60 96 695 
A contactar os Senhores: 
- Fernando Hin Júnior 
- Emídio João Madeira 

 
Beira, aos 23/07/2020 

A Direcção 
________________________ 

Jorge Augusto Fernandes 
Presidente 
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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 

Com o Alívio a algumas Restrições,... Condutores 
Recomeçaram a Multiplicar Incidentes e Custos! 
 

 

 Com o alívio a algumas restrições,... Condutores, 
Motoristas e Mecânicos, re-começaram a multiplicar ris-
cos... incidentes, tempo ocupado a outros profissionais de-
vido a esses desvios face ao normal, acrescem consumos, 
gastos, despesas e custos desnecessários,... 
 

NO ENTANTO, AO ALCANCE DE CONSEGUIRMOS 
EVITAR!  
 Importa termos noção dos desperdícios por guiar-
mos Enganados e mal convencidos, distraídos pelo aparen-
te e errado pressuposto, conforto! 
 Conduzir Distraído, leva-nos sempre pela pior 
trajetória ao aumento de despesas e Incidentes constantes,... 
 Infelizmente, poucos Condutores se apercebem 
de estarem a absorver estes maus habitos recentes, aplican-
do-se no critico conforto em recurso aos vicios de risco, e 
simultaneamente prejudicando consumos e todos os custos 
operacionais de um veiculo e ou frota. 
 Para termos consciência de quão grave nos expo-
mos ao perigo, estudos são indicadores de que a sinistrali-
dade rodoviária, consequências e, os custos de exploração 
de frotas de veículos, estão directamente muito dependents 
não apenas da condução, mas também grave, os desvios e 
falhas nas práticas essenciais da manutenção,... muitos a-
gindo em distracção; 
 Na zona Euro, nos EUA e também mal assim na 
maioria dos países, a sinistralidade rodoviária e custos as-
sociados com a mobilidade motriz, tem vindo a agravar-
se,  na medida em que o relaxamento e alívios das res-
trições e aos confinamentos, estão agora permitindo o re-
torno ao movimento rodoviário, associado ao período de 
verão, descontração, férias, efeitos psicológicos,..etc... 
 Na vizinha África do Sul, o Presidente acaba de de-
terminar   novamente a proibição de venda e distribuição de  
 

bebidas alcoólicas, porque durante apenas as 3 últimas se-
manas de Junho e parte de Julho, depois do alívio das ante-
riores restrições, todos os centros de atendimento de trauma 
ficaram cheios e em espera de emergência por,.. (graves da-
nos físicos, acidentes na estrada), excessos causados pelo 
relaxamento dos condutores, agindo distraídos e indiscipli-
nados! 
 Não esqueçamos que Tudo na vida, passa pela uti-
lidade motriz nas rodovias,.... 
 

A MOBILIDADE É IMPARÁVEL PORQUE FAZ 
PARTE DA VIDA! 
 Quando tentamos realizar várias tarefas ao volante, 
a acuidade visual diminui e as nossas capacidades e habili-
dades de resolução de problemas diminuem, logo, aumen-
tam sempre os incidentes a caminho de danos. 
 Cerca de 90% das actividades ao volante para e-
voluírem pelas boas práticas, dependem da nossa capaci-
dade e acuidade relacionada com a visão! 
 

 
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  
  



O Autarca – Jornal Independente, Segunda-feira – 27/07/20, Edição nº 3954 – Página 08/09 
 Regras de Ouro, adoptadas recentemente em cam-
panha de sensibilização na europa, dedicada aos conduto-
res e mecânicos no objecto pela prevenção e segurança 
rodoviária,.. 
 "Mantermos atento sobre a nossa qualidade da Vi-
são, verificarmos antes e durante os comandos ao volante, 
se os Pneus estão capazes e sempre que necessário, repor 
as condições essenciais face ao correto uso e manutenção 
dos meios, isso assegura-nos o melhor valor preventive 
para a chegada e o menor gasto na entrega". 
 O relaxamento enquanto ao volante,… (ou seja 
agindo descontraído como se estivesse em família),.. deixa 
o condutor menos alerta, incapaz de responder perante i-
nesperadas mudanças, ora mais frequentes no ambiente do 
trânsito e condução, ficando mais propenso a distrações, 
erros, desvios informais, provocando custos desnecessá-
rios, incidentes e risco agravado.  
 Vários estudos são determinantes em indicar clara-
mente, que a distração do condutor, constitui o maior im-
pacto na actualidade, sendo a causa principal de aciden-
tes, quase acidentes, e peso significativo nos gastos, por 
mau uso e reduzida  manutenção  diária,  afecta  os  consu-
  

mos, aumentam as perdas desnecessárias com a opera-
ção de veículos automóveis e ou frota. 
 Consideremos que a maioria de tais desvios,... são 
perfeitamente evitáveis, Se,… todos os intervenientes na 
operação, condutores, mecânicos, e outros técnicos, na co-
ordenação, inspecção, saúde, segurança e meio ambiente, a-
tenderem também a actos formação especializada e em 
modo regular. 
 O covid-19 trouxe-nos no entanto, a urgente neces-
sidade de recorrermos aos meios electrónicos de tele-traba-
lho e educação profissional, ora disponíveis ONLINE, faci-
litadores a assegurarmos formação capaz, contando com o 
Especialista instruindo em directo ao vivo, sem limites 
de distâncias, nem custos de deslocação ou estadias, pro-
movem-se os métodos preventivos adequados, vigilância, 
controlo, avaliação, conduzindo-nos a reduzirmos custos e 
perdas, evitamos o evitável, contando apenas com a despe-
sa temporária e recuperável a curto prazo.  
 É fácil mudarmos para amigo da mobilidade,... 
Contamos Consigo. 
 Saudamos - Best Regards - 诚挚的问候 - ب ع أطی  م
ات     ■التحی
 

Covid-19: OMS revela que pessoas começarão a 
receber vacina só em 2021 
 

 

que se mantenham e reforcem as medi-
das comprovadas para conter a dis-
seminação do vírus. 
 "Estamos acelerando o maxi-
mo possível, mas temos de garantir se-
gurança, tomar toda precaução para ter 
resultado seguro. Sendo realista, será 
na primeira parte do próximo ano até 
que comecemos a ver pessoas sendo 
vacinadas", previu ele. 
 O diretor executivo da OMS 
lembrou que é preciso ter uma vacina 
segura e eficaz, mas também garantir 
escala na produção e distribuição. A-
lém de pedir realismo sobre prazos, 
Ryan lembrou que as vacinas em geral 
não são 100% eficazes. 
 A boa nova surge num mo-
mento em que o país já soma o cumu-
lativo de 1.669 de casos, dos quais 53 
confirmados ontem.■ (Redacção/ UOL) 
   

 Diretor-executivo da OMS 
(Organização Mundial de Saúde), Mi-
chael Ryan mostrou hoje otimismo 
com   os   resultados   preliminares  das 

candidatas a vacinas para covid-19, 
mas também pediu realismo na expec-
tativa sobre prazos e taxa de eficácia. 
Ele  também insistiu na necessidade de 
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