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CE-CPLP destaca comemoração do Dia Mundial da 
Língua Portuguesa na Cimeira de Negócios de Malabo 
 Malabo (O Autarca) – A Ci-
meira de Negócios da Confederação 
Empresarial da CPLP que inicia hoje, 
em Malabo, capital da Guiné-Equato-
rial e a celebração do 5 de maio – Dia 
Mundial da Língua Portuguesa são dois 
principais eventos de âmbito interna-
cional em destaque nesta quarta-feira 
para a comunidade lusófona. 

Não se trata de uma coincidên-
cia do acaso, mas sim uma coincidên-
cia lógica, porquanto a CE-CPLP  lide- 

 

 
Bandeiras dos 9 países falantes da língua portuguesa escalonadas em ordem alfabética, 

e destacamos a de Moçambique (que lidera a CE-CPLP), a 2ª da esquerda na fila de baixo 

rada pelo conceituado  empresário mo- 

  

 

 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 30/04/2021 
Compra Venda Moeda País 

68.91 70.28 EUR UE 

57.02 58.16 USD EUA 

3.97 4.05 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

  
Frase: O insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar 

de novo com mais inteligência – Henry Ford 
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ra que o início da 1ª Cimeira de Negó-
cios da Confederação Empresarial da 
Comunidade de Países de Língua Por-
tuguesa f osse a 5 de maio por conside-
rar um dia muito importante para a 
CPLP, que significa um dos grandes e-
los de ligação que unem os países da 
comunidade. “Uma data a destacar e 
comemorar nesta Cimeira de Negó-
cios, pelo sentido unificador que encer-
ra em si no seio CPLP” – destaca a 
CE-CPLP em manifesto referente a sua 
Cimeira de Malabo, defendendo ainda 
que o Português não é só património 
de Portugal, mas um pouco do mundo 
inteiro, pela sua presença além frontei-
ras, uma língua com uma dimensão es-
crita e falada que se tem adaptado e in-
corporado em múltiplos territórios e 
culturas onde tem evoluído.  

Refira-se que o 5 de maio foi 
instituído Dia Mundial da Língua Por-
tuguesa em 2019 pela UNESCO, um 
reconhecimento global de uma língua 
que é falada em 9 países e 4 continen-
tes, actualmente por mais de 260 mi-
lhões de pessoas, com previsão de pas-
sar a ser falada por 400 milhões de in-
divíduos em 2050 e em 2100 por 500 
milhões de falantes em todo o mundo.  

 A 1ª Cimeira de Negócios da 
CE-CPLP, que decorre desde hoje até 
a próxima sexta-feira, no Centro Inter-
nacional de Conferências de Sipopo, 
em Malabo, capital da Guiné Equato-
rial, junta mais de 250 empresários da 
comunidade lusofóna, dos quais cerca 
de 30 são moçambicanos que represen-
tam diferentes áreas de negócio, com 
destaque para os sectores de energia, a-
gro-indústria, turismo, serviços e cons-
trução. 

Portugal é o país com maior 
número de empresários participantes 
da cimeira, seguido de  Angola  e  Mo- 
 
 

 
Vista frontal do Centro Internacional de Conferências de Sipopo, em Malabo, capital daGuiné-Equa- 
torial, um dos mais imponentes edifícios do país, onde decorre a 1ª Cimeira de Negócios da CE-CPLP  

 
Teodoro Obiang, Presidente da Guiné-Equatorial  Salimo Abdula, Presidente da CE-CPLP  

 
Maria Coloma, Presidente da Câmara de Malabo 

 

çambique ambos com cerca de 30 em-
presas cada. Cabo Verde participa com 
uma missão que integra menos de 10 
empresas. 

A realização desta Cimeira de 
Negócios responde a um conjunto de i-
niciativas programadas para  o  ano  20 

 
 

Francisco Ribeiro, Secretário Executivo da CPLP 
 

21, no âmbito do desenvolvimento do 
Pilar Económico da CPLP. A CE-
CPLP sustenta que o objetivo é conti-
nuar a trabalhar o fortalecimento da a-
mizade mútua entre os países da comu-
nidade e observadores associados, com 
vista ao estímulo de uma cultura de ne- 
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gócios e de cooperação económica.  
Relativamente a eleição da 

Guiné Equatorial enquanto país anfi-
trião, que tornou-se membro de pleno 
direito da CPLP em 2014, a maior or- 
ganização empresarial  da  comunidade 

justifica que pretende demonstrar o e-
norme potencial deste país, e a sua a-
tratividade em termos do investimento 
estrangeiro, indo ao encontro das suas 
directrizes de desenvolvimento: Ener-
gia, Petróleo & Gás, Pesca Agricultura, 
Transformação  Alimentar,  Meio  Am-  

 

biente e Formação.  
A CE-CPLP enfatiza que este 

é um grande evento de negócios e diá-
logo entre os países da comunidade, 
sublinhando que “juntos somos mais 
fortes, iremos longe e fazemos o mun-
do avançar”.■ (Redacção/ FC) 

Cimeira de Negócios de Malabo homenageia o Fado 
e à Morna, Patrimónios Mundiais da Cultura 
 Malabo (O Autarca) – Além 
de destacar e comemorar o Dia Mun-
dial da Língua Portuguesa que se assi-
nala esta quarta-feira, 5 de maio, a Ci-
meira de Negócios de Malabo promo-
vida pela CE-CPLP, inclui uma jantar 
cultural a decorrer na noite amanhã, no 
qual irá se homenagear o Fado e à 
Morna, patrimónios mundiais da cultu-
ra. 

 

O fado é um estilo musical 
português, geralmente cantado por 
uma só pessoa acompanhado por uma 
guitarra clássica e uma guitarra portu-
guesa. O fado foi declarado pela 
UNESCO Património Cultural Ima-
terial da Humanidade, tendo sido a 
primeira expressão artística a ser 
declarada Património Imaterial da 
Humanidade em Portugal. A reno-
mada Amália Rodriguês é a concei-
tuada diva do fado. 

 

E, a morna, é género musical 
 

  
Amália Rodriguês, a diva do fado 

 

típico de Cabo Verde, também procla-
mada Património Imaterial da Humani-
dade pela UNESCO. Trata-se de uma 
expressão cultural que surgiu em Cabo 
Verde no século XVIII e conquistou o 
mundo com a diáspora e na voz de vá-
rios artistas, entre eles destaca-se Cesá-
ria Évora. 
 

Cesária Évora, a rainha da morna 
 

Portanto, a Cimeira de Malabo 
é mais do que um evento internacional 
de negócios pela sua relevfância trans-
versal. 

A cimeira que envolve convi-
dados especiais entre os quais repre-
sentantes do BAD, Banco da China, 
BDEAC e do Banco Mundial, a ceri-
mónia solene de abertura foi presidida 
pelo Chefe do Estado da Guiné-Equa-
torial, Obiang Nguema Mbasogo e teve 
intervenções da Presidente da Câmara 
Municipal de Malabo, Maria Coloma 
Edjang Mbenhono; do Secretário Exe-
cutivo da CPLP, o Embaixador Fran-
cisco Ribeiro; e do moçambicano Sali-
mo Abdula, Presidente da Confedera-
ção Empresarial da Comunidade de 
Países de Língua Portuguesa (CE-
CPLP).■ (Falume Chabane) 
 

CTA lança III edição do Índice de 
Robustez Empresarial 

Maputo (O Autarca) – A CTA – Confederação das Associações Econó-
micas de Moçambique lança amanhã, quinta-feira (06maio2021), em Maputo, 
a III edição do Índice de Robustez Empresarial, um documento de monitoria do 
desempenho das empresas moçambicanas.  

O acto coincidirá com a realização do “Economic Briefing” destinado a a-
bordar o desempenho empresarial no I trimestre de 2021 e perspectivas para os 
períodos subsequentes.■ (Redacção) 

O seu Diário Electrónico Editado na Cidade da Beira 
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MRM alcança 2º lugar no concurso Boas Práticas de 
Segurança e Saúde no Trabalho   
 
 

 
 

‘dano zero’ tanto para os colaboradores 
como para a natureza e toda a atenção é 
dada neste sentido". 

A cerimónia de atribuição dos 
prémios contou a presença do Primei- 
ro-Ministro, Carlos Agostinho do Ro-
sário, que na ocasião exortou as empre- 

 

sas a continuarem a privilegiar as boas 
práticas sobre segurança e saúde no 
trabalho.  

 

No evento, foram distinguidas 
18 empresas, entre grandes, pequenas e 
médias, de um total de 48 concorren-
tes. 

 

A MRM é detida em 75% pela 
Gemfields e em 25% pela Mwiriti Li-
mitada, uma empresa moçambicana.   

 

Em 2003, a Organização Inter-
nacional do Trabalho (OIT) instituiu o 
28 de Abril como Dia Mundial da Se-
gurança e Saúde no Trabalho, em me-
mória às vítimas de acidentes e doen-
ças relacionadas ao trabalho. A data foi 
estabelecida como resultado da explo-
são de uma mina de carvão em Chica-
go, Estados Unidos de América, em 
1980, na qual 78 trabalhadores perde-
ram a vida. 

 

Em Moçambique, a data foi 
celebrada sob lema “Por um ambiente 
de trabalho livre de acidentes de traba-
lho e doenças profissionais”.■ (Redac-
ção/ CI)  

 

Namanhumbir (O Autarca) – 
Na quarta-feira da semana passada, dia 
28 de abril de 2021, a Montepuez Ru-
by Mining, Ltd. (MRM) foi distinguida 
no concurso Boas Práticas de Seguran-
ça e Saúde no Trabalho.  

 

A MRM conquistou o segundo 
lugar na categoria Grandes Empresas, 
no sector da mineração, um prémio que 
reflecte os esforços que a MRM tem 
empreendido nesta área. Refira-se que 
pela primeira vez, este ano, o evento 
Boas Práticas de Segurança e Saúde no 
Trabalho realizou-se a nível nacional, 
visto que anteriormente tinha sido rea-
lizado a nível provincial. 

 

Para Raime Pachinuapa, Ges-
tor de Assuntos Corporativos da MRM, 
a distinção é “consequência do grande 
trabalho que está a ser feito a nível da 
empresa e reflecte o compromisso que 
foi assumido tanto pela administração 
da empresa como pelos trabalhadores 
como  um  todo.  O  mote da empresa é  

João Machatine reúne-se com 
sector privado sna cidade da Beira 

Beira (O Autarca) – O Minis-
tro das Obras Públicas, Habitação e 
Recursos Hídricos, João Machatine, e-
fectua, amanhã, quinta-feira, uma visita 
de trabalho à cidade da Beira. A visita 
tem como objectivo apresentar o novo 
Director Executivo do Gabinete de Re-
construção Pós-Ciclones, Eng. Luís 
Paulo Mandlate, que recentemente 
substituiu o Eng. Francisco Pereira. 

 

Nesta visita,  para além  de  en- 
 

contros com as autoridades locais, João 
Machatine vai se reunir com o sector 
privado e visitar algumas infraestrutu-
ras afectadas pelo ciclone idai. 

 

Nesta deslocação à cidade da 
Beira, para além de  quadros do sector 
de Obras Públicas, Habitação e Recur-
sos Hídricos, o Ministro João Machati-
ne, far-se-á acompanhar pela Directora 
do Banco Mundial em Moçambique.■ 
(Redacção) 
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