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 Ano XIX – Nº 3565 – Sexta-feira, 05 de Outubro de 2018 

 

  

  

 Beira (O Autarca) – Moçam-
bique participou no passado 1 e 2 de 
Outubro, na capital portuguesa, Lisboa, 
numa conferência empresarial apelida-
da “Perspectivas da América Lati-na 
nas Dinâmicas com a Europa e a 
CPLP”. O país foi representado no e-
vento pelo Presidente da Confederação 
Empresarial da Comunidade de Países 
de Língua Portuguesa (CE-CPLP), o 
empresário Salimo Abdula. 
 A apresentação de oportunida-
des de negócio e investimento por em-
presários de Miami marcou o arranque 
para o networking empresarial no âm-
bito   da  Conferência  organizada  pela 

Associação Industrial Portuguesa (AI- 
P). 

  

 
 

Frase: 

 

Quem aceita o mal sem protestar, coopera com ele – 
Martin Luther King Jr. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 28/09/2018 

Compra Venda Moeda País 

69.53 70.92 EUR UE 

60.02 61.22 USD EUA 

4.24 4.32 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

CONFERÊNCIA “PERSPECTIVAS DA AMÉRICA LATINA NAS DINÂMICAS COM A EUROPA E A CPLP” 

Salimo Abdula defende livre circulação de pessoas e bens na CPLP 
- Na qualidade de Presidente da CE-CPLP, o empresário moçambicano diz que a 
conferência abriu oportunidades de negócio e partilha de experiências 
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 Para além de Moçambique, a 
conferência contou com a presença de 
empresários de Andorra, Argentina, 
Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa 
Rica, Espanha, EUA, México, Nicará-
gua, Panamá, Peru, República Domini-
cana e Uruguai.   
 Intervindo na conferência, Sa-
limo Abdula sublinhou que o encontro 
serviu para abertura de portas a mais o-
portunidades de negócios, partilha de 
experiências e muita aprendizagem pa-
ra todos os envolvidos.   0 

 “A Confederação Empresa-
rial da CPLP tem vindo a crescer 
muito como resultado da dinâmica 
dos seus associados e, neste caso par-
ticular, reconhecemos a valiosa con-
tribuição da AIP de Portugal, a CA-
CB do Brasil, e dos países represen-
tados na AICO”, destacou o Presiden-
te da CE-CPLP. 
 Salimo   Abdula  repisou  a ne- 

Aliás, aquando da realização da 1ª 
Conferência Económica do Mercado 
CPLP, em Maputo, o empresário ape-
lou aos governos dos países da organi-
zação a empenharemse na livre circula-
ção de pessoas e bens, para o desenvol-
vimento económico da comunidade.
  
 Durante a Conferência de Lis-
boa foram debatidos temas como: 
“Portugal Plataforma de Negócios – 
Europa, América Latina e CPLP: Que 
desafios?” e “Lisboa e Miami: Turismo 
e Negócios Internacionais - Modelos 
de desenvolvimento”, para além do te-
ma ligado à Arbitragem Comercial. 
  O evento decorreu no âmbito 
da Assembleia Geral da AICO, uma 
organização Ibero-Americana que inte-
gra e coordena as Câmaras de Comér-
cio e Indústria da América Latina, Pe-
nínsula Ibérica e respectivas comuni-
dades empresariais nos EUA.■ ( Re-
dacção) 

  

 
  
cessidade da livre circulação de pes-
soas, bens e capitais nos países da CP-
LP e dentro dos blocos regionais em 
que  estão inseridas estas nações. 

 Relativamente aos brigadistas 
que vão trabalhar nas mesas de votos, 
o director do STAE garantiu que está a 
decorrer a formação dos mesmos que 
deverá terminar amanhã, sabado (06). 
 Refira-se que, o Secretariado 
Técnico de Administração Eleitoral de 
Sofala já iniciou o processo de 
acreditação dos jornalistas destacados 
para a cobertura das eleições, incluindo 
dos observadores. 
 Dos cinco municipios de Sofa-
la, quatro encontram-se sob a gestão da 
Frelimo e o restante, a Beira, está sob 
alçada do MDM.■ (Redacção) 

 Beira (O Autarca) - O Direc-
tor Provincial do Secretariado Técnico 
de Administração Eleitoral (STAE) de 
Sofala, Jorge Dunquene, confirmou a 
imprensa na última quarta-feira (03) 
que o material de votação para os cinco 
conselhos autárquicos desta província 
já se encontra na cidade da Beira e as-
segurou que até o dia 09, terça-feira, 
24 horas antes do dia da votação (10), 
quarta-feira estará disponível nos res-
pectivos locais. Sofala tem cinco muni-
cípios, nomeadamente Beira, Dondo, 
Marromeu, Nhamatanda e Gorongosa. 
 O lote de  material  de  votação 

Material de votação para Sofala já está na Beira 

produzido na África do Sul,  é compos-
to por 516 kits, que contém Cadernos 
de recenseamento eleitoral, Manuais 
para Membros de Mesa de Votos, Bo-
letins de votos e respectivas urnas. 
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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 

Os Eleitores contam com a Participação Activa dos 
Municípios na Prevenção & Segurança Rodoviária 
Infantil! 
 

 

 E o papel dos Municípios na prevenção pela se-
gurança rodoviária infantil? 
 

 
 A segurança rodoviária infantil tem de ser uma 
responsabilidade partilhada entre educadores, os principais 
são os pais, com o exemplo que disponibilizam aos seus 
PETIZES, mas também professores, com o desenvolvi-
mento de acções de educação rodoviária, porém em nossa 
opinião,  pese também, o papel dos Municípios na inter-
venção e disponibilidade nos alinhamentos adaptados aos 
locais, tendo em conta a cultura e os meios facilitadores 
formativos no domínio da melhor integração no âmbito 
da comunidade. 
 A cada quatro minutos uma criança perde a vida 
num acidente rodoviário! 
 A cada quatro minutos a vida de uma CRIANÇA é 
prematuramente perdida numa  estrada  por  esse  mundo 

 

 
 

fora, muitas mais ficam feridas, muitas vezes severamente 
e com problemas crónicos de saúde.  
 Estes eventos traumáticos causam sofrimento e 
uma dor imensurável, mas não somente à criança,  trazem, 
ou aumentam, as dificuldades económicas para as famílias 
e até para os amigos ou vizinhos mais próximos. 
 Mais, estas perdas humanas custam às sociedades 
recursos preciosos, desviando os meios sempre escassos 
para a saúde, não sendo mais usados ao nível da prevenção 
mas urgentemente "desviados" para tratamento de trauma-
tismos e suporte avançado de vida, muitas vezes infrutífe-
ros. 
 Na verdade a perda de vida devido a SINISTROS 
rodoviários está em quarto lugar das principais causas da 
morte para todas as crianças com idade superior a cinco a-
nos e inferior a nove anos, em terceiro para idades entre os 
10 e os 14 anos, atingindo o primeiro lugar  das causas de 
morte nas idades entre os 15 e os 17 anos. 
 Este número de uma criança morta a cada 4 minu-
tos significa que por dia morrem mais de 350 crianças e 
num ano o número atinge as 130.000 crianças, é definitive- 
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 Sabendo-se que as crianças são uma esponja de e-
levada capacidade de interiorização de informação e forma-
ção, é demais importante cada cidade, bairro, vila, aldeia 
ou pequeno povoado, ter ao dispor dos mais novos um es-
paço dedicado, equipado, capaz de os receber com regulari-
dade, assente num projecto formativo das sensibilidades, a-
companhados de profissionais pedagogicamente preparados 
para transmitir os conhecimentos apropriados com as ida-
des e de forma ideal. 
 Entendemos que também compete aos próximos 
Gestores Municipais, desenvolver esforços, por exemplo 
em conjunto com Excelentíssimos Empresários e outras 
Estimadas Organizações Corporativas afim de encontra-
rem uma plataforma de cooperação que permita fazer che-
gar às nossas estimadas crianças a melhor qualidade edu-
cativa nesta área tão importante como é a Prevenção e Se-
gurança rodoviária de todos nós. 
 Os nossos PETIZES, as Famílias, e os Muníci-
pes,.. Agradecem!■ 

  

mente um flagelo que deverá ser tido em conta na definição 
de políticas de segurança rodoviária em todo o mundo, 
mas,.. ...consideremos em particular o nosso presente está-
gio em Moçambique, neste intensivo momento em que 
munícipes Eleitores avaliam ilustres Candidaturas que se 
apresentam com ilegíveis e potenciados programas ampla-
mente estudados e abrangentes de satisfação ao largo inte-
resse comunitário,.. eis o apropriado momento para refle-
xão! 
 

 

Municípios, e a responsabilidade 
institucional na prevenção rodoviária 
 Na sua essência social e comunitária, a responsa-
bilidade também de promoverem  meios para que as crian-
ças possam receber sensibilização e informação capazde 
lhes garantir um futuro rodoviário mais seguro e integrado. 
 Se tal acontecer, temos de salientar que o futuro 
das crianças que participam nas acções de formação e sen-
sibilização estará, à partida, mais conseguido na diminui- 
ção da sinistralidade rodoviária e comportamentos de ris-
co, reduzindo impactos das mais diversas ordens no sofri-
mento das famílias e da comunidade local. 

 



 

2022 
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Nyusi anuncia início da desmilitarização da Renamo 
amanhã  unidos somos mais fortes." 

RENAMO comprometida com a paz 
 O maior partido da oposição 
moçambicana não confirma nem des-
mente a notícia. Em entrevista à DW 
África, André Madjibiri, mandatário da 
RENAMO, apenas prometeu: "Nós va-
mos nos pronunciar oportunamente, 
dê-me um tempo. O Presidente disse 
que há-de haver início de reintegração? 
Sim, sim e do desarmamento dos 
homens da RENAMO com a vinda de 
peritos." 
 Mas o coordenador interino da 
 

RENAMO, Ossufo Momade, reiterou 
que o partido está comprometido com 
a paz. Entretanto, Momade ameaçou u-
sar os homens armados para intervirem 
nesta campanha eleitoral para respon-
derem às alegadas agressões aos seus 
membros levadas a cabo pela FRELI-
MO, o partido no poder: "Perante estas 
barbaridades, os nossos membros e 
simpatizantes, pedem ao partido que 
ordene os "rangers" para intervirem em 
sua defesa já que a polícia não faz na-
da." Concluiu Ossufo Momade.■ (Re-
dacção) 
 

 Beira (O Autarca) - Começa 
este sábado (06.10) o processo efetivo 
de desmilitarização, desmobilização e 
reintegração dos homens armados da 
Resistência Nacional Moçambicana 
(RENAMO). O anúncio foi feito pelo 
Presidente da República; Filipe Nyusi, 
na esteira das celebrações dos 26 anos 
de paz e reconciliação nacional: "Ten-
ho o prazer de anunciar que, como está 
previsto no memorando de entendi-
mento, com a Renamo, iremos lançar 
no próximo sábado, dia seis de outubro 
o início efectivo do processo de desmi-
litarização, desmobilização e reintegra-
ção." 
 O processo de desmilitarização 
segue-se a um memorando de entendi-
mento entre o Governo e o maior parti-
do da oposição. O chefe de Estado ga-
rantiu que já estão criadas todas as 
condições para o arranque deste proce-
sso. Filipe Nyusi disse que, até este sá-
bado (06.10), estarão em Moçambique 
peritos de vários países, incluindo Ale-
manha, para presenciar este ato. 
"Queremos congratular os oficiais in-
ternacionais dos quais alguns dos seus 
embaixadores encontram-se aqui. Mas 
também queremos estender os nossos 
agradecimentos a todos os que traba-
lham neste processo", disse Nyusi.
 No âmbito deste anúncio do 
desarmamento da RENAMO, o Presi-
dente pediu a união de todos os mo-
çambicanos e parceiros de cooperação 
para a preservação da paz: "A unirem-
se a nós e de forma enérgica trabalhar 
para a erradicação de tudo o que atente 
contra a paz no nosso seio. Esta paz, 
cuja semente foi lançada há 26 anos, 
hoje  pretendemos   concretizar  porque 
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