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Salimo Abdula destaca crescimento da CE-CPLP
pela celebração dos 16 anos da Fundação da Organização
Beira (O Autarca) – O Empresário Moçambicano e Presidente da
Confederação Empresarial da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa
(CE-CPLP), Salimo Abdula destaca o
crescimento da organização, por ocasião da celebração esta quinta-feira (04
JUN20), do 16º Aniversário da sua
fundação. Fundada a 04 de Junho de
2004, em Lisboa, capital portuguesa,
na altura Conselho Empresarial, a Con-

Frase:

Evite partilhar utensilios como pratos, copos, talheres,
toalhas, lencois e objectos pessoais como celulares para se
prevenir do novo coronavirus!■
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federação Empresarial da CPLP é uma
organização que visa o desenvolvimento e cooperação do empresariado dentro do espaço CPLP, tendo como missão criar uma rota de investimentos
dentro dos países-membros da CPLP,
estimulando a cooperação e a parceria
entre as instituições lusófonas e de outras comunidades.
Numa mensagem em video
transmitida virtualmente à comunidade
CPLP, em especial aos empresários da
CPLP, em virtude do contexto actual
globalmente marcado pela pandemia
da covid-19, Salimo Abdula afirma
com categoria que a Confederação Empresarial da CPLP hoje veio para ficar,
representando um elemento importantte na criação daquilo que considera o
4º Pilar da CPLP, nomeadamente o Pilar Económico e Empresarial, sobre o
qual a CECPLP muito tem trabalhado
para que um dia estabeleça de facto
uma relação económica empresarial
forte.
“Temos condições para isso e
já fizemos algum trabalho. Quero hoje
parabenizar, mais uma vez, em especial aos Membros da Confederação
Emprersarial da CPLP pela paciência,
pela dedicação, pela abnegação que
tem estado a dar um importante input à
esta Confederação, uma Confederação
em crescimento. Nós trouxemos esse
input aos nossos colegas da direcção,
aos nossos colegas da Confederação da
CPLP. E, hoje, passados 16 anos da
fundação da CE-CPLP, quero parabenizar os fundadores dessa nossa Confederação Empresarial da CPLP, aqueles
que tiveram esta visão que hoje a minha equipa pode continuar o trabalho
iniciado, consolidando o que foi feito
anteriormente.
Muito obrigado por terem apo-

Salimo Abdula ao lado do Presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, numa conferência
na cidade da Praia, onde em Nomebro de 2018 foi reeleito Presidente da CE-CPLP

iado este projecto, certamente vai ser
um projecto que vai transformar a
CPLP num poder económico neste Planeta Terra, tendo em consideração aquilo que temos vindo a referenciar: os
recursos humanos, uma população
muito jovem dentro do espaço da
CPLP e os recursos naturais que nela
possuímos, com destaque grande percentagem da terra arrável que temos na
nossa comunidade”.
Os agradecimentos de Salimo
Abdula são extensivos aos Chefes de
Estado da Comunidade CPLP, aos
quais o empresário moçambicano lembra a sua recomendação para a transformação do anterior Conselho Empresarial da CPLP para uma Confederação
Empresarial da CPLP. “Foi uma honra
podermos ter esse movimento, essa assistência ao mais alto nível da comunidade da CPLP” – destacou.
Fazendo uma retrospectiva,
Abdula refere-se aos grandes marcos
que foram os momentos ímpares que

considera mágicos na inclusão daquilo
que foi o querer do sector privado em
consonância com os Governos da
CPLP.
“Quero me referir a Primeira
Conferência Económica da CPLP que
ocorreu em Maputo em Maio de 2018,
que foi um momento importante porque pudemos conciliar a nossa agenda
e darmos um input e recomendações ao
Secretariado da CPLP e aos Governos
da CPLP.
Fomos depois para a Segunda
Conferência Económica que ocorreu
no ano passado, 2019, no Porto, que
foi o consolidar desta agenda e abriu,
digamos, esta visão, este trabalho em
conjunto que temos estado a desenvolver com a CPLP e o seu Secretariado
Executivo”.
Salimo Abdula, empresário
moçambicano de renome nacional e internacional, na altura com 26 anos de
experiência empresarial em diversas áreas e sectores de actividade, exercen-
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Salimo Abdula é um dos empresários da CPLP mais distinguido pelo seu activismo empresarial

do nessa época a Presidência da Mesa
da Assembleia Geral da Confederação
das Associações de Económicas de
Moçambique (CTA), foi eleito Presidente da CE-CPLP em Novembro de
2014, numa conferência da organização realizada na cidade da Praia, Cabo
Verde; cargo para o qual foi reeleito
em Novembro de 2018, numa conferência novamente realizada na cidade

da Praia, para mais um mandato de
quatro anos que se prolonga até 2022.
Fundador e Presidente do Conselho de Administração da Intelec Holdings, S.A., um dos maiores grupos
empresariais moçambicano, que actua
nos ramos de Energia, Publicidade, Turismo, Finanças, Recursos Minerais,
Telecomunicações, Imobiliária e Consultoria, o empresário Salimo Abdula

tem uma vasta experiência no associativismo empresarial, tendo dirigido a
Confederação das Associações Económicas de Moçambique (CTA), por dois
mandatos, coroados de êxito na atracção do investimento estrangeiro para
Moçambique e na construção de parcerias entre empresários moçambicanos e
estrangeiros.
Considerando o objectivo principal da criação da CE-CPLP que é
facilitar e fortalecer as relações empresariais entre associações e entidades
empresariais dos países filiados à Confederação Empresarial da CPLP, incrementando os negócios, importações e
exportações nos espaços económicos
onde estes países estão inseridos, a
Presidência de Salimo Abdula é destacada pelo seu envolvimento acérimo na
defesa da livre circulação de pessoas e
bens no espaço CPLP.
Pelo seu abnegado comprometimento à causa empresarial dentro e
fora do país, Salimo Abdula já foi várias vezes distinguido por organizações
e ou entidades nacionais e internacionais.■ (Chabane Falume)

VIOLÊNCIA DAS FORÇAS DE SEGURANÇA EM ESTADO DE EMERGÊNCIA

Bastonário da OAM alerta para o risco de
responsabilização do Estado Moçambicano
Maputo (O Autarca) – O
Bastonário da Ordem dos Advogados
de Moçambique (OAM), Duarte Conceição Casimiro, descreveu abusiva e
arbitrária a actuação das autoridades
policiais. No informe que apresentou
ontem à imprensa, em Maputo, sobre a
resposta da OAM à covid-19 no âmbito da monitoria do impacto do estado
de emergência nos direitos humanos, o
Bastonário alertou às entidades competentes para o risco de responsabilização
do Estado Moçambicano pelos actos i-

Duarte Casimiro, Presidente da OAM

legais praticados pelos seus servidores,
durante a implementação do Estado de
Emergência, caso estas situações persistam e prevaleçam.
A Ordem dos Advogados de
Moçambique é uma das maiores organizações sócio-profissional que o país
tem. O informe do bastonário capitalizou duas abordagens: (i)- A Resposta
da Ordem à Covida-19, e (ii) Breve Avaliação do Impacto do Estado de Emergência na Situação dos Direitos
Humanos. O ponto 5 do 2º capítulo ti-

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/
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tula “Actuação abusiva e arbitrária das
autoridades policiais”, no qual o Bastonário inicia o desenvolvimento dando a
saber que “A Ordem dos Advogados
vem constatando que nem sempre a intervenção das autoridades policiais tem
respeitado os limites legalmente impostos para a sua actuação, recorrendo,
muitas vezes, ao excessivo uso da força, a actos de violência contra cidadãos
indefesos, a detenções ilegais, bem como a situações de tratamento desigual
e desproporcional entre cidadãos encontrados a cometer o mesmo tipo infracções, nas quais as autoridades têm
actuado de forma diferenciada em função do estatuto social das pessoas envolvidas.
A Ordem dos Advogados repudia o uso excessivo da força pelas
autoridades policiais contra cidadãos inofensivos e indefesos, e condena esta
atitude das autoridades policiais de se
manifestarem fortes com os fracos e

fracas com os fortes, que é inadmissível e inaceitável num Estado de Direito
Democrático”.
O Bastonário Duarte Casimiro
definiu que as situações de incumprimento por parte dos cidadãos das medidas decretadas no âmbito do Estado
de Emergência “têm levado, muitas vezes, à pronta intervenção das forças policiais e de fiscalização das entidades
competentes, que seria desnecessária e
evitada, caso houvesse maior colaboração por parte dos cidadãos.
Assim, a Ordem dos Advogados condena o desrespeito às medidas
decretadas por parte de alguns cidadãos e exorta a todos os cidadãos a acatarem e cumprirem com muito rigor
as medidas decretadas no Estado de Emergencia.
Uma palavra também para as
autoridades policiais, a quem a OAM
exorta que imprimam maior rigor nas
acções de fiscalização fazendo cumprir
as medidas decretadas em condições de

igualdade para todos os cidadãos”.
Duarte Casimiro explicou que
a decretação do Estado de Emergência
determinou a limitação e restrição de
alguns direitos, liberdades e garantias
fundamentais dos cidadãos o que, de uma forma geral, considera ter sido feito
na medida do necessário para a prevenção e combate à pandemia da covid-19,
respeitando os princípios da proporcionalidade, adequação e igualdade, conforme preconizado pela Constituição
da República de Moçambique.
E revelou que durante os dois
primeiros períodos de vigência do Estado de Emergência, a Ordem dos Advogados de Moçambique esteve atenta
não só às medidas administrativas decretadas pelo Governo, visando a prevenção da propagação da doença, como também acompanhou e monitorou
a implementação de tais medidas pelas
diversas autoridades, bem como avaliou o seu impacto no gozo e exercício
dos direitos humanos.■ (Redacção)

Transportes Municipais da Beira tem frota reforçada
Beira (O Autarca) – A Empresa Transportes Municipais da Beira
(TMB) reforçou a frota de autocarros
com mais 5 unidades, elevando para 20
os meios que já dispõem para o transporte público de passageiros na autarquia. Trata-se de autocarros adquiridos
pelo Município com fundos próprios e
entregues à empresa pelo Presidente
Daviz Simango. No mesmo acto, o
Presidente do Conselho Municipal da
Beira fez entrega à empresa de mais
duas viaturas do tipo carrinha para operações de fiscalização da linha de
transporte.
Os 5 novos autocarros vão aliviar a pressão que a empresa municipal
de transporte público vêem enfrentan-

do, particularmente nesta época de prevenção da covid-19 que impõem o distanciamento entre as pessoas, implicando menos disponibilidade de lugares nos transportes contra uma maior
demanda de passageiros.
O Presidente do Município da
Beira, Daviz Simango enalteceu a entrega da direcção e dos trabalhadores

em geral da TMB que tem permitido
levar a frente a empresa.
Simango sublinhou as vantagens da descentralização, lembrando o
passado da antiga Empresa Transportes
Públicos da Beira (TPB), gerida pelo
Governo Central e os contornos que
marcaram a histórica transição para a
tutela municipal.■ (Redacção)
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DE VEZ EM QUANDO...
Por: Afonso Almeida Brandão

A relatividade e os nossos políticos
“

A pior ameaça à nossa liberda-

liberdade é não darmos à Verdade o seu devido valor”.
Quem escreveu isto foi Alexandre Solyenitsine, Prémio
Nobel da Literatura.
É verdade. Muita gente sofisticada adora dizer que
vivemos num Mundo de Cinismo. Dizem que tudo é relativo. Mas, a Liberdade não pode desenvolver-se ou sequer
sobreviver numa atmosfera de relativismo. A ecologia da
Liberdade é muito mais frágil que o ambiente físico da Terra.
A Liberdade necessita de famílias sãs, de decência
e do respeito sem receio de um ser humano pelo outro. Necessita de um pequeno acto de virtude, laços de lealdade e
amizade pura. Esta é uma verdade.
Também uma economia livre exige pessoas dinâmicas com espírito aberto para arriscar. Necessita de pessoas empreendedoras, com visão de descoberta, de inventção e de criatividade. Esta é uma segunda verdade.
Mas, poderá haver uma Sociedade Livre com pessoas que mentem e enganam umas às outras, que tentam
vencer à custa da destruição dos seus adversários? O ser
humano é a única criatura que não obedece cegamente às
leis da sua natureza.
Em vez disso, possuímos a capacidade de dominar
as nossas paixões, preconceitos e ignorância. Enquanto os
milhões de cidadãos forem guardados por um “polícia” interior (a consciência), os polícias verdadeiros poderão ser
poucos. Mas, entre as pessoas que não tenham este polícia
interior, nem todos os polícias do mundo serão suficientes
para tomar esta Sociedade Civilizada.
Sem dúvida que a Verdade é importante. Uma só
Verdade, como disse Alexandre Solyenitsine ao receber o
Prémio Nobel da Literatura, em 1970, é mais poderosa
que todas as armas do Mundo. A verdade em todo o seu
sentido, com toda a dignidade que lhe diz respeito.
A Verdade anda de mãos dadas com a Sinceridade
e ambas poderão estar em vias de extinção, estamos a ani-

quilá-las.
Nunca ninguém prometeu que as sociedades livres
durariam para sempre.
Ao olhar friamente para a História concluímos que
a Tirania é a condição mais frequente da Raça Humana.
Sem o cuidado adequado a nossa sociedade livre pode passar através da escuridão do tempo como um esplêndido,
mas pequeno cometa a arder até à extinção e desaparecer.
Milhões de Anos Luz mais tarde poderá surgir um outro
pequeno cometa que se não houver cuidado terá o mesmo
fim.
Para que a nossa Sociedade sobreviva necessitamos
de um novo despertar Intelectual e Cultural. Tal como os
pulmões do ser humano necessita de ar, assim a Liberdade
necessita de virtude e verdade, de respeito pela pessoa humana. A Sociedade Livre ou é regida pela Moral ou não será sociedade livre. Que os nossos políticos tenham, pois,
para com a População e para com o País, um pouco mais de
Moral, Verdade, Dignidade e Respeito. Basta de Hipocri-

sia e tanta Mentira!!!■

Fidelidade nomeada para
Prémio Internacional
A Fidelidade, a
terceira seguradora mais
antiga do mundo e presente no mercado moçambicano desde 2015, foi nomeada para os prémios internacionais – EFMA 2020 –,
dedicados a destacar a inovação no sector dos seguros. A quinta edição anual
do Prémio EFMA – Accenture Innovation in Insu-

rance Awards 2020, que
vai decorrer virtualmente a
17 de Junho, destacou, a
nível global, a Fidelidade
na categoria “Global Inovator Company”, pela inovação no sector dos seguros, e na categoria “Product & Service Innovation” pelo pioneirismo
com a app “Just in Case”.■ (Redacção)
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Covid-19: Líderes mundiais procuram hoje 7.4 biliões
de dólares para ajudar a GAVI
Maputo (O Autarca) – O Presidente da República, Filipe Jacinto
Nyusi, participa esta quinta-feira
(04JUN20), na Cimeira Virtual Global
de Vacinas Londres 2020. trata-se de
evento organizado pelo Primeiro-Ministro do Reino Unido da Grã-Bretanha
e Irlanda do Norte, Boris Johnson, que
reune líderes de todo o mundo, numa
plataforma virtual que pretende arrecadar cerca de 7.4 biliões de dólares norte-americanos, para ajudar a GAVI a
salvar até 8 milhões de vidas nos próximos cinco anos.
A Gavi é uma parceria de sujeitos públicos e privados, com o objectivo de salvar vidas de crianças e
proteger a saúde da população, melhorando o acesso à imunização em países
pobres.
Ontem, entretanto, o Presidente Filipe Nyusi manteve uma conversa
telefónica com o Primeiro-Ministro da
Índia, Narendra Modi, na qual para além de abordarem aspectos relacionados com as relações de cooperação, falaram com prioridade sobre o combate
da covid-19.
Sobre a conversa com Narendra Modi, Filipe Nyusi postou o seguinte na sua página do facebook:
“Mantive hoje (ontem) contacto telefónico com o Primeiro-Ministro
Narendra Modi, da Índia, em que, para
além de discutir longamente os aspectos relacionados com as nossas relações de cooperação, falámos com prioridade sobre o combate à COVID-19.
Usei a oportunidade para agradecer o apoio em medicamentos que a
Índia providenciou ao nosso país, ten-

do o Primeiro-Ministro indiano afirmado que o seu país continuará a apoiar
Moçambique em medicamentos e equipamento, no âmbito da luta contra a
COVID-19.
Falámos igualmente da situação de segurança de forma global e em
particular dos ataques terroristas na
província de Cabo Delgado. O Primeiro-Ministro da Índia manifestou solidariedade com o povo moçambicano.
Reiterámos o interesse comum
de cooperar nas áreas da agricultura, agro-processamento, infra-estruturas, energia, saúde e nas trocas comerciais.
Manifestei o interesse de Moçambique em ver as empresas indianas
concessionárias da Área 1 do projecto
de gás natural liquefeito da Bacia do
Rovuma a continuarem empenhadas e

Foto de Arquivo, referente a última visita a
Moçambique do Primeiro-Ministro da Índia,
Narendra Modi, em Julho de 2016

a viabilizar os investimentos.
O Primeiro-Ministro Modi felicitou a segurança moçambicana pelo
facto de, em muito pouco tempo, ter
devolvido ao convívio normal o cidadão de origem indiana que tinha sido
raptado em Maputo”.■

Gemfields membro da iniciativa mundial
de direitos humanos voluntários
A Gemfields, detentora da maior parte das acções da Montepuez Ruby Mining, tornou-se recentemente a
primeira e única empresa do ramo de
pedras preciosas a ser reconhecida como membro corporativo da iniciativa Princípios Voluntários de Segurança e Direitos Humanos (VPSHR PVSDH), fundada em 2000. Trata-se
de uma iniciativa globalmente reconhecida por governos, empresas e
ONGs para fazer face às violações e abusos dos direitos humanos. Os Princípios Voluntários de Segurança e Direitos Humanos tornaram-se, agora, a
norma comum implementada numa va-

riedade de indústrias, orientando as
empresas na forma como realizam as
suas operações de segurança, respeitando os direitos humanos.
"Estamos muito satisfeitos
que, após um processo longo e minucioso, a Gemfields tenha sido reconhecida pelos membros da PVSDH e se
tornado a primeira empresa mineira de
pedras preciosas puras a ser aceite como membro corporativo” – disse Jack
Cunningham, Director de Sustentabilidade, Política e Risco da Gemfields.
A Gemfields é líder mundial
no fornecimento de pedras preciosas
coloridas de origem responsável.■ (R)

Propriedade: AGENCIL – Agência de Comunicação e Imagem Limitada
Sede: Rua do Aeroporto – Desvio 2141 – Casa 711 – Beira
E-mail: oautarca@gmail.com
Editor: Chabane Falume – Cell: 82 5984510; 84 7271229
E-mail: falumechabane@yahoo.com.br

O Autarca: Preencha este cupão de inscrição e devolva-o através do fax 23301714, E-mail: oautarcabeira@yahoo.com.br ou em mão
SIM, desejo assinar O Autarca por E-mail ( ), ou entrega por estafeta no endereço desejado ( )
Entidade................................................................................................................................................................................
Morada.......................................................... Tel................................ Fax .............................. E-mail ..............................
Individual ( ) Institucional ( ) .............../ ........../ 2013
Assinaturas mensais MZM – Ordinária: 14.175,00 * Institucional: 26.400,00

