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NA PRINCIPAL REUNIÃO DO SETOR PRIVADO ÁFRICA – EUROPA QUE DECORRE EM NICE

Salimo Abdula Preside Abertura do Painel “Sector
Privado, no Centro do Crescimento Africano”
Nice (O Autarca) – O influente empresário moçambicano e Presidente da Confederação Empresarial da
Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CE-CPLP), Salimo Abdula
presidiu na manhã desta quinta-feira
(03Out19), em Nice, França, a Abertura do Painel “Sector Privado, no Centro do Crescimento Africano” – Private
Sector, at the heart of the african growth”, no quadro da realização, hoje e amanhã, do Choiseul Africa Business
Forum, uma importante Reunião do
Sector Privado África – Europa.
O Choiseul Africa Business

Frase:

Paienel “Sector Privado, no Centro do
Crescimento Africano”, hoje, em Nice

No mundo dos negócios nunca se obtém aquilo que se
quer, mas sim aquilo que se negocia – Chester Karrase
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Forum, evento realizado todos os anos
no coração da Riviera Francesa, reúne
alguns dos mais influentes tomadores
de decisão africanos e europeus para tirar proveito de sinergias insuficientemente exploradas e explorar novas oportunidades de parceria para o crescimento compartilhado.
O empresário moçambicano
Salimo Abdula foi destacado para presidir a Abertura do Painel “Sector Privado, no Centro do Crescimento Africano” – “Private Sector, at the heart of
the african growth”, que incluiu outras
seis importantes figuras do mundo empresarial europeu e africano, nomeadamente Sami AGLI, Presidente do Fórum de Chefes de Empresas (FCE) e
CEO da argelina Agli Group; Protais
AYANGMA AMANG, Presidente das
Empresas de Camarões e PCA South
Media Corporation; Apollinaire COMPAOR, Presidente do Conselho Nacional de Empregadores do Burkina Faso;
Pierre GATTAZ, Presidente do Business Europe (da França); Philippe
HEIM, Vice-Presidente Executivo da
francesa Société Générale; e Noumory
SIDIBE, Presidente do Comitê Nacional de Parcerias Público-Privadas da
Costa do Marfim. O painel foi moderado por Virginie ATLAN, Chefe da
Maison de la Metropole Nice Côte d'
Azur (França).
Compartilhar experiências e buscar
outras parcerias fora da CPLP
Na sua oração, Salimo Abdula
enalteceu o convite e o destaque dado à
Confederação Empresarial da CPLP
para estar perante um público rico e
poder compartilhar a sua visão do
mundo de negócios dos países Africanos de língua portuguesa.
Depois fez a apresentação da
CE CPLP, tendo referido a existência
da organização que desde 2004 (ano da
sua fundação) reúne as entidades empresariais, comerciais, industriais, as-

Pormenor da rica audiência constituída por influentes tomadores de decisão africanos e
europeus, acompanhando a dissertação do empresário Salimo Abdula, esta manhã, em Nice

sociações, cooperações e federações de
todos os países membros da CPLP, visando o desenvolvimento e a cooperação. “Trabalhamos para criar e fortalecer rotas de investimentos nos países
membros da CPLP, promovendo a cooperação e a parceria entre instituições
lusófonas e outros interessados em negócios na CPLP”.
O orador recordou que as economias dos países da CPLP sofreram
sucessivas crises globais, citando o exemplo de Portugal que viveu momentos muito complicados, assim como
Moçambique e Angola, mas também a
Guiné-Bissau e o Brasil no nível político e social. E sublinhou que “para superar os maus momentos e tornar nossas economias mais robustas, defendemos acções em bloco na CPLP. Significa que, não Angola, Portugal, Moçambique ou Brasil sozinhos, mas aproveitar o potencial da CPLP, compartilhar experiências e buscar também
outras parcerias fora da CPLP. Essa é
mais uma razão pela qual estamos aqui
hoje”.
Explicou que existem boas

possibilidades para a união e criação
de empresas que se concentram em
sectores produtivos que permitirão obter lucros, empregar pessoas e obter
ganhos mútuos. “Hoje, podemos garantir uma união cada vez mais foerte,
uma classe empresarial da CPLP mais
coesa, aberta a cooperar e a apoiar todos que nos trazem soluções que contribuem para o nosso desenvolvimento
social e crescimento econômico.
Salimo Abdula apelou ao importante público de negócio reunido
em Nice para que olhe para a CPLP e,
em particularmente aos países africanos da CPLP, seus empreendedores e
outros interessados como fontes válidas e alternativas de cooperação.
“A CE-CPLP está aberta a trabalhar com Todos, em uma política de
cooperação, com ganhos mútuos e excluindo completamente a cultura da expansão da “mão estendida” – concluiu.
A edição 2019 do Choiseul Africa Business Forum termina amanhã
e O Autarca promete trazer mais desenvolvimentos em suas próximas edições.■ (Redacção)

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

O Autarca – Jornal Independente, Quinta-feira – 03/10/19, Edição nº 3775 – Página 03/05
FONTE: INE – INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA – 10 DE FEVEREIRO DE 2017

O Autarca – Jornal Independente, Quinta-feira – 03/10/19, Edição nº 3775 – Página 04/05

Prime rate reduz em 30 pontos base em Outubro
Maputo (O Autarca) – O
Banco de Moçambique (BM) e a Associação Moçambicana de Bancos
(AMB) anunciaram no final de Setembro (30Set19) a decisão de fixação
da prime rate de Outubro em 18,00%,
representando uma redução em 30 pontos base. A prime rate é a taxa aplicada
às operações de crédito entre as Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras com os seus clientes. A esta taxa
é adicionada ou subtraída uma margem
(spread), mediante a análise de risco de
cada tipo de crédito.■ (Redacção/ BM)

Descrição

Taxa

Indexante Único* (Calculado pelo BM)
Prémio de Custo (Calculado pela AMB)
Prime Rate do Sistema Financeiro Moçambicano (Calculado pelo BM e AMB)

12,80%
5,20%
18,00%

*Indexante Único é calculado tendo como base informação referente ao
período do dia 26 de cada mês até ao dia 25 do mês seguinte

Autocarro da Transportadora Nagy atacado esta manhã
na região de Púnguè próximo da Vila da Gorongosa
Gorongosa (O Autarca) –
Um autocarro da transportadora Nagy,
que explora rotas de longo curso, foi atacado na manhã desta quinta-feira (03
Out19), na região de Púnguè, a poucos
quilómetros da vila autárquica da Gorongosa, na província central de Sofala. Ainda não foi dada confirmação oficial do número de vitimas entre os passageiros civis que seguiam no autocarro que circulava na EN-1 rota sul –
norte do país. Todavia, consta que alguns passageiros foram feridos. Não é
a primeira vez que aquela região regista ataques protagonizados por homens armados. O ataque desta manhã
acontece menos de 24 horas da celebração do 27º Aniversário do Acordo
Geral de Paz (amanhã, (04Out19). Em
Editorial, esta semana O Autarca referiu o perigo que ocorre ao circular por
terra em Sofala e Manica.■ (R)

Na imagem, autocarro da Nagy atacado esta manhã na região de Púnguè, Gorongosa

Estado de tempo melhorou na Beira
Beira (O Autarca) – O mau tempo caracterizado por ventos fortes e chuvas que desde a madrugada da última segunda-feira (30Set19) vinha assolando a
cidade da Beira dissipou-se a partir da manhã desta quinta-feira, permitindo a normalidade da vida dos autarcas locais. O sol já brilha nornalmente e as temperaturas começaram a registar tendência de subida, sinalizando o início da época de verão, que decorre de 01 de Outubro a 31 de Março de cada ano.■ (Redacção)
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Uma Data na História
Por: João de Sousa

3 de Outubro de 1952 … Samuel de Carvalho
As grandes jogatanas que Samuel de Carvalho e os
amigos faziam, eram nos passeios em frente da casa onde
morava (Rua Dr. José Serrão da então cidade de Lourenço
Marques), com a tabela feita das caixas de sabão azul, pregadas na árvore e tendo como cesto, um aro improvisado
que nada mais era do que uma cinta metálica de uma pipa
de vinho.
Esta era uma imagem frequente na cidade, coisa
que hoje desapareceu.
Samuel fez os seus estudos primários na escola João Belo, situada nas esquinas da Manuel de Arriaga e Gomes Freire. Passou depois pela escola preparatória Joaquim
de Araújo e pela Escola Industrial Mouzinho de Albuquerque.
Em Moçambique trabalhou nas Oficinas Gerais dos
CFM como desenhador e posteriormente no Gabinete de
Estudos e Planeamento e em Portugal no Serviço de Finanças (Autoridade Tributária e Aduaneira).

DESPORTO FEDERADO
Contrariamente ao que muitos podem pensar, o início da sua prática desportiva não foi no basquetebol do
Ferroviário, onde se notabilizou, mas sim no atletismo,
tendo como treinador essa figura carismatica da modalidade, de seu nome António Vilela. A influência pelo
basquetebol vem do seu irmão mais velho, Paulo de Carvalho.
Na temporada de 66/67 integra a equipa de juvenis do Ferroviário, tendo como treinador Mário Machado. Uma das características de Samuel e dos seus
dois irmãos foi o facto dos três terem jogado sempre com
a camisola número 12.
Da sua trajectória de basquetista é importante
lembrar a sua primeira internacionalização, facto que acontece em 1972, no decurso dos V Jogos Desportivos
Luso Brasileiros, realizados em Moçambique.
Integrou ainda a primeira Selecção Moçambicana de Basquetebol, em 1975, no desafio frente à Zâmbia,
por ocasião dos festejos da Independência do nosso País.

Nesse mesmo ano e ao serviço do Clube Ferroviário foi campeão provincial e conquistou o primeiro
campeonato nacional da modalidade.
Em Portugal jogou pelo Ginásio Figueirense, Iliabum FC, Olivais de Coimbra, Sporting Clube Figueirense, e Marítimo da Madeira. Pelo Ginásio Figueirense
foi campeão regional, campeão distrital, campeão nacional e vencedor da Taça de Portugal. Em representação da
TAP, em 1990, foi campeão mundial das companhias aéreas.
De 2000 a 2012 jogou ténis pelo Tennis Club da
Figueira da Foz.
Samuel de Carvalho nasceu no dia 3 de Outubro
de 1952. Completa hoje os seus 67 anos de idade. Parabéns Samuca. Saúde acima de tudo.■
OBS: este artigo foi escrito tendo por base a rubrica
“Conheça Melhor” do portal
electrónico www.bigslam.pt. A foto foi tirada num
jantar na Associação Portuguesa em Maputo.
(Geraldo Murta, eu, Nuno Narcy, João Domingos e
Samuel de Carvalho (de pé).■
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