
      +
 Ano XIX – Nº 4179 – Quarta-feira, 07 de Julho de 2021 

 

  

Eleição à Presidência da Câmara de Comércio de 
Moçambique: Assegurada vitória de Alvaro Massingue 

 
Alvaro Massingue recebe total voto de 
confiança do empresariado sofalense 

Beira (O Autarca) – A comu-
nidade empresarial de Sofala expres-
sou, ontem, na Beira, de viva voz, que 
está assegurada a vitória de Alvaro 
Massingue, candidato pela lista “C” à 
eleição para a presidência da Câmara 
de Comércio de Moçambique (CCM). 
A garantia foi dada no decurso do lan-
çamento do manifesto eleitoral do can-
didato Alvaro Massingue. A região 
centro, a província de Sofala e a cidade 
da Beira em  particular  foram  escolhi- 

dos pelo canditado para ponto de parti-
da para a liderança que Alvaro Massin-
gue se propõem desenvolver na Câma-
ra de Comércio de Moçambique no 
próximo quadriênio (2021-2025).  

Figuras sonantes na arena em-
presarial da cidade da Beira como Zai-
de Aly, Domingos Bonzula, Sónia Sa-
leiro Uache, Domingos da Conceição 
Bié desfilaram o seu gabarito transmi-
tindo total voto de confiança à eleição 
de Massingue, cujo escrutínio está a-
gendado para 21 de julho corrente. 

A cidade da Beira tem sido es- 

  

 

 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 05/07/2021 
Compra Venda Moeda País 

74.62 76.1 EUR UE 

62.89 64.14 USD EUA 

4.43 4.51 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

  
Frase: 

 

Um amigo que virá inimigo depois de um pequeno mal-
entendido sempre foi seu inimigo, só estava fingindo... 
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tratégica no acolhimento de eventos de 
lançamento de candidaturas, lembran-
do que em dezembro de 2020 Agostin-
ho Vuma lançou a sua campanha nesta 
cidade e renovou o mandato de presi-
dente da CTA – Confederação das As-
sociações Económicas de Moçambi-
que.  
 O Presidente da República, Fi-
lipe Nyusi para a renovação de manda-
to em 2019 lançou a sua campanha e-
leitoral na cidade da Beira. 

Com Sónia Saleiro Uache, uma 
destacada mulher empreendedora da 
cidade da Beira a frente da campanha, 
e conhecida pelo seu potencial sóco-
mobilizador, é entendimento generali-
zado de que a candidatura de Alvaro 
Massingue tem praticamente tudo à seu 
favor em Sofala. 

A candidatura de Alvaro Mas-
singue em representação da SOTUX, 
empresa vocacionada a venda de mobi-
liário e prestação de serviços – inscrita 
na Câmara de Cométrcio de Moçambi-
que - cidade da Beira, na década 90 – 
conta com o patrocínio do respeitado 
empresário e economista moçambicano 
Lucas Chachine, presente no encontro 
e que se encarregou de ilustrar as ideias 
do candidato. A lista abrangente inclui 
a Zebra Logística e Transporte, Lda, 
representada por Módi Adriano Male-
iane, que é a proposta de peso para a 
vice-presidência. 

Um influente e de longa data 
homem de negócio moçambicano, Al-
varo Massingue recebeu enormes elo-
gios e créditos da comunidade empre-
sarial sofalense, que destacou o perío-
do longo da sua carreira empresarial, 
sucesso e preseverança, e determina-
ram que o voto a seu favor é inegociá-
vel. Empresário, intelectual e diploma-
ta de mérito singular, com fortes in-
fluências em vários corredores, trata-se 
de uma personalidade com estrutura e 
pujança para revitalizar a Câmara de 
Comércio de Moçambique que se des-
taca por ter começado a iniciativa de 
diálogo empresarial com o governo e 
pretende representar melhor a classe e 
o interesse empresarial. 

O candidato congratulou a 
honrosa notável presença do corpo em-
presarial sofalense no lançamento da 
candidatura, prometendo uma câmara 
robusta,   abrangente,   activa  e  ética – 

 

 
 

Zaide Aly 
 

 
Alvaro Massingue e Sónia Uache na plateia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
confiança e pedir, mais uma vez, que 
confiem em nós. Nós vamos dirigir 
uma câmara para todos os empresários, 
não só os associados da Câmara de Co-
mércio de Moçambique. Se nós formos 
fortes na Câmara de Comércio de Mo-
çambique os outros empesários que 
vão se beneficiar dos nossos serviços 
também se tornarão fortes e, quiçá, a a-
petência de se juntar a nós será maior” 
– concluiu Alvaro Massingue, confian-
te numa “vitória retumbante, asfixiante 
e esmagadora”.■ (Chabane Falume) 
 

 
 

Domingos Bié 
 

 
Lucas Chachine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
como foi aconselhado. 

Sob o lema “Iremos investir 
em investigação nas zonas recônditas 
para que possamos ter a realidade em-
presarial nesses locais e capitalizar as 
suas potencialidades”, Alvaro Massin-
gue explicou que a sua candidatura à 
presidência da Câmara de Comércio de 
Moçambique move-se pelo interesse 
de contribuir para que o sector empre- 
sarial nacional encontre respostas dos 
seus negócios em momento certo. 

“Queremos  agradecer  a vossa 
 

 
 

Lucas Chachine, Sónia Uache, Alvaro Massingue – em primeiro plano 
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para se juntarem a essa iniciativa”. 
Matabel referiu que esta foi foi 

uma maneira que o CFM encontrou de 
apoiar o governo, em particular o Mi-
nistério da Saúde na luta contra a co-
vid-19. 

“Portanto, queremos olhar para 
a nossa saúde, saúde dos nossos traba-
lhadores porque de  facto  o  nosso  ob-  

 

 
 

jectivo fundamental entanto que uma 
empresa, nós somos pela saúde dos 
nossos trabalhadores, para preservação 
do capital humano para garantir a pro-
dução e produtividade. Esse é o nosso 
lema fundamental”.  

Uma mensagem dos CFM sa-
lienta que o processo de vacinação a-
brange todos os trabalhadores da em-
presa e suas famílias, sendo uma exce-
lente combinação com outras medidas 
anteriormente iniciadas como a lava-
gem das mãos, uso de máscaras e man-
ter distanciamento interpessoal. 

 

Dado que o CFM congrega um 
número considerável de trabalhadores 
moçambicanos em todas províncias do 
país, representando uma grande res-
ponsabilidade social, o impacto da va-
cinação ora iniciada é também maior.■  
 

Maputo (O Autarca) – A em-
presa pública Portos e Caminhos de 
Ferro de Moçambique iniciou esta ter-
ça-feira a campanha de imunização dos 
seus funcionários contra a covid-19, 
um procedimento que está a ser condu-
zido por uma equipe destacada pelo 
Ministério da Saúde. A empresa que é 
uma das maiores do país é uma das pri-
meiras a iniciar a vacinação dos seus 
trabalhadores, no âmbito da iniciativa 
do sector empresarial que permitiu a a-
quisição recente de 500 mil doses de 
vacina para imunizar os seus colabora-
dores, das quais 139 mil foram ofereci-
das ao Ministério da Saúde.  

O PCA da empresa CFM já foi 
vacinado e exorta a todos os trabalha-
dores da firma para aderirem a causa 
no controlo da pandemia. Miguel Ma-
tabel considera a iniciativa importante 
na contenção de casos da covid-19, e é 
uma demonstração da empresa do in-
vestimento que tem feito em prol do 
seu capital humano. 

"É com muita alegria que eu 
me apresento aqui e faço a vacinação. 
Também é uma maneira de dar exem-
plo aos trabalhadores da empresa, por-
que não só investimos nas máquinas, e-
quipamentos e nas infraestruturas, mas 
nós também investimos no capital hu-
mana.  Apelamos à todos trabalhadores  

 
Município lança pesquisa sobre parque verde  

Beira (O Autarca) – O Conselho Municipal da Beira lançou nesta quar-
ta-feira, na plataforma facebook, uma pesquisa quantitative para ter a percepção 
pública sobre o parque de infraestruturas verdes da urbe. 

O inquério apresenta uma série de questões tais como “já ouviu falar do 
parque? O que sabe sobre o Parque de infraestruturas verdes do Chiveve? Visita-
ria o Parque de infraestruturas verdes/Chiveve quando for aberto? Com que fre-
quência visitará o Parque? O que despertaria interesse em si ao visitar Parque? 

O parque de infraestruturas verdes da Beira foi inaugurado pelo Presiden-
te da República, em dezembro de 2020. Ainda não abriu ao público.■ (R) 

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  
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FALANDO DE MARCAS 
 

Por: Salomão Viagem 
(sviagem@svevigny.com) 
 

Garantias dos contratos de compra e 
venda internacional celebrados via electrónica - V 
 2.2.3. Contratos por via electrónica49.  
 A utilização do correio electrónico apresenta muitas 
semelhanças com a utilização do correio tradicional.50 

As comunicações feitas através de correio electróni-
co, por oposição aos telefones ou faxes, não são instantâ-
neas. Apesar de o utilizador apenas notar que recorre a um 
programa para criar a sua mensagem, a endereça e a envia, o 
que efectivamente se passa é um pouco mais complexo.51  

As mensagens de correio electrónico não são, por 
norma enviadas directamente de um utilizador para o outro. 
São inicialmente enviadas para o servidor do emitente e este, 
tal como os correios, encaminha as mensagens para o seu 
destino, que, neste caso, poderão ter de passar pelo servidor 
do receptor às mensagens que lhe são enviadas. O processo 
descrito que muito esquematicamente se traduz por: Utiliza-
dor emitente-servidor do emitente - servidor do receptor – u-
tilizador receptor, poderá ser ainda mais complexo se passar 
por outros intermediários antes de chegar ao seu destinatário. 
Do mesmo modo, os correios tradicionais também poderão 
ter de entregar a correspondência a outras entidades, maxine 
a correios estrangeiros, para a fazerem chegar ao seu desti-
no52; só que em sede de Internet a demarcação demarcação 
geográfica tem uma relevância reduzida.53 

Outra semelhança que se nota é que, da mesma for-
ma que no correio tradicional, o emitente perde o controlo da 
sua missiva a partir do momento em que  a introduz no mar-
co do correio, também o utilizador perde o controlo da sua 
mensagem electrónica a partir do momento em que acciona 
o icone “enviar” no seu computador.54 

Além disso, importa notar que muitos utilizadores 
do correio electrónico não estão permanentemente ligados à 
Internet, nem têm sistemas que lhes permitam saber se há ou 
não mensagens na sua caixa de correio electrónico, tendo 
pois que aceder ao servidor para o verificar. Face ao expos-
to, mais uma vez se nota que é grande a semelhança entre o 
correio electrónico e o correio tradicional55. 

Outra ideia que não corresponde à  realidade  é  a  de  
 

que o correio electrónico é um meio de comunicação absolu-
tamente fiável e seguro. Com efeito, embora frequentemente 
as transmissões electrónicas se processem correctamente, 
não é raro que as mensagens não cheguem ao seu destino ou 
que cheguem deturpadas, devido a falhas técnicas ou a inter-
venção de “ piratas informáticos ”, mais comummente deno-
minados “hackers”, pelo que se tem entendido que o envio 
de correspondência por correio tradicional é mais seguro do 
que por correio electrónico.56 

Os contratos celebrados através da Internet apresen-
tam-se como uma realidade recente, pelo que a jurisprudên-
cia que aborda este tema é ainda incipiente ou mesmo ine-
xistente, não existindo até agora orientações verdadeiramen-
te consolidadas a este respeito, embora as opiniões na dou-
trina sejam muito variadas.57 

Assim, alguns autores britânicos defendem que os 
contratos celebrados através do correio electrónico apenas 
deverão ser considerados celebrados no momento da recep-
ção da aceitação, entendendo que a postal rule não deverá 
ser aqui aplicada, uma vez que o correio electrónico não é 
tão seguro nem estável como o correio tradicional-em que se 
presume e confia que o correio é entregue ao seu destinatá-
rio e, se o não for, é devolvido fechado –, adoptando-se por-
tanto, neste caso, a teoria da recepção58; outros autores ad-
mitem que, havendo uma terceira parte que transmite a men-
sagem – o servidor –, talvez seja de entender que o contrato 
é considerado celebrado quando a aceitação é enviada ao 
servidor do emissor, aceitando-se aqui a aplicação da postal 
rule 59, admitindo  contudo, alguns doutrinadores, que a so-
lução para desenvolvimentos jurisprudenciais futuros.60          

Em matéria de contratos por via electrónica, estabe-
lece a respectiva Directiva além da obrigatoriedade dos Es-
tados-membros […] reverem as suas regulamentações que 
possam impedir, limitar ou desencorajar a utilização de con-
tratos por via electrónica61, excepto contratos de Direito de 
família, como o casamento, os mais basilares aspectos que 
devem constar das legislações nacionais  dos  Estados-mem- 

O Autarca – O seu Diário Electrónico Editado na Cidade da Beira 
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bros, como a [….] obrigação de transparência relativa às 
modalidades do processo contratual e, em particular, à ne-
cessidade de descrever antecipadamente quais as diferentes 
manipulações necessárias antes da celebração formal do 
contrato. Assim, devem ser fornecidas informações sobre as 
diferentes etapas a seguir para celebração e acessibilidade do 
mesmo, e sobre os meios que permitem corrigir os erros de 
manipulação.62 

Para os casos em que o destinatário do serviço não 
tem alternativa senão clicar um ícone de sim ou não para a-
ceitar ou não uma proposta concreta feita por um prestador 
(já não se o prestador se limita a responder a um convite à a-
presentação de propostas), estabelece-se que o contrato é ce-
lebrado quando o destinatário do serviço tiver recebido do 
prestador, por via electrónica, o aviso de recepção da aceita-
ção pelo destinatário do serviço (considerando-se que a acei-  

 
 

tação de celebrar o contrato, por parte do destinatário do ser-
viço, pode consistir em efectuar o pagamento em linha) e ti-
ver confirmado a recepção desse aviso (considerando-se que 
o aviso de recepção por um prestador pode ser constituído 
pelo fornecimento em linha do serviço pago), além disso, o 
prestador deverá criar meios de o destinatário tomar conhe-
cimento dos erros de manipulação e de os corrigir, meios 
que podem, por exemplo, ser janelas de confirmação que 
permitam assegurar que o destinatário aceitou relativamente 
uma proposta.63 

Estas regras não prejudicam, porém, o acervo comu-
nitário essencial para a protecção do consumidor constituído 
pelas Directivas Clausulas Abusivas e Contratos à Distância, 
que se aplicam integralmente aos serviços da sociedade de 
informação. De igual modo considera-se que a confidencia-
lidade das mensagens electrónicas está já assegurada pelo 
art. 5.º da Directiva Dados Pessoais e Privacidade nas Tele-
comunicações, em termos de os Estados-membros deverem 
proibir qualquer forma de intercepção ou de vigilância em 
relação a essas mensagens por terceiros que não os remeten-
tes e os destinatários das mesmas. Esta exigência de confi-
dencialidade é de extrema importância se atendermos a que, 
por exemplo, a maioria dos pagamentos em linha efectua-se 
através de códigos de cartões electrónicos de pagamento (vi-
sa)64.■ 
 

49 P. 57. 
50 Cfr. ELSA DIAS OLIVEIRA. A protecção dos consumidores nos 

contratos celebrados através da internet. Coimbra, Almedina, 2002, p. 
122. 

51 LARS DAVIES, “Contract Formation….p. 102, cit., por ELSA DIAS 
OLIVEIRA, Ob. cit., p. 122. 

52 CLIVE GRINGRAS, The Laws of the internet, p. 17, cit., por LARS 
DAVIES, Ob. cit, p.  102 e ss cit. por ELSA DIAS OLIVEIRA, Ob.cit., p. 

122 
53 P. 122. 
54P. 122. 

55Idem, pp. 122-123.  
56 ELSA DIAS OLIVEIRA, Ob. cit., p. 123. 

57 P.123. 
58 HEATHER ROWE, The Law of the Internet, cit., p. 18; LARS 
DAVIES, “Contract Formation…”p. 102 ss cit., por ELSA DIAS 

OLIVEIRA. Ob. cit., p. 123.  
59 TORALF NOEDING, “Distance selling…”, cit., p. 85; CLIVE 

GRINGRAS, The Laws of the Internet, cit., p. 41. e ss; J.FRASER 
MANN E ALAN M. GAHTAN, “Overview of the Legal….”p. 41 e ss; 

cit., ELSA DIAS OLIVEIRA, Ob. cit. p. 124.  
60 GRAHAM JH SMITH e outros, Internet Law and Regulation, cit., p. 98 

e ss.; MICHAEL CHISSICK e ALISTAIR KELMAN, Electronic 
Comerce, cit., p. 71 e ss.; cit por ELSA DIAS OLIVEIRA, Ob. cit., p. 

124. 
61 ALEXANDRE DIAS PEREIRA, Ob. cit., p. 57. 

62Últ, Ob. cit., p. 57. 
63Idem, p. 58.  

64Últ, Ob. cit., p. 58.■ 
 

CTA e Camões 
implementam projecto 
+emprego em Cabo Delgado 
 Maputo (O Autar-
ca) – A CTA e Camões – 
Instituto da Cooperação e da 
Língua, I.P. assinaram nesta 
terça-feira, 6 de julho, em 
Maputo, um Memorando de 
Entendimento para a imple-
mentação do Projecto +Em-
prego, uma parceria públi-
co-privada, financiado pelo 
11.º Fundo Europeu para o 
Desenvolvimento, com o 
objectivo de aumentar as o-
portunidades económicas da 
população de Cabo Delga-
do, em particular jovem, 
contribuindo para a melho-
ria do acesso ao trabalho de-
cente e do rendimento em 
actividades directa ou indi-
rectamente relacionadas 
com a indústria do gás natu-
ral. 

 

No âmbito da im-
plementação    do   projecto, 

compete à CTA desenvolver 
acções nos domínios do a-
poio à certificação e quali-
dade das PME´s e da pro-
moção das parcerias públi-
co-privadas, nomeadamente 
através da elaboração e a-
companhamento de planos 
de negócio e de marketing 
dos operadores de formação 
e educação profissional e 
ainda do apoio ao emprego 
jovem através de estágios 
nas PME´s e da criação de 
negócios. 

 

A CTA considera 
que esta iniciativa é lançada 
num momento oportuno, a 
qual irá responder a um dos 
principais desafios que Mo-
çambique enfrenta que é a 
criação de empregos, espe-
cialmente para os jovens, a-
gravado pelo impacto da co-
vid-19.■ (R/CTA) 

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

Por: ME Mabunda 
(memabunda@gmail.com) 

‘Coisas’ de Heróis mesmo! 
 

 
ra, idealista e enorme pensador em África, para se dedicar 
à causa de libertação da Guiné Bissau e Cabo Verde!...!  

Samora Machel mandou passear a prestigiosa en-
fermagem num período em que era muito luxo na colonial 
Lourenço Marques para ir libertar o seu Moçambique! 

Joaquim Chissano, abandonou a carteira de medi-
cina na Tuga, que lhe conduziria a uma estável vida me-
lhor… luxuosa, de médico prestigiado, para ir servir a 
causa da libertação do seu povo!..  

Marcelino dos Santos, como Agostinho Neto, dei-
xou o ‘canto do amor natural’, a poesia, o lirismo, a mara-
vilhosa vida literária, para libertar e dirigir a sua pátria a-
mada! Sabe a pouco o que nos deixou de poesia!...  

 

E… Kaunda, o Kenneth Kaunda, o pai da Nação 
Zambiana, o humanista dos humanistas, deixou a nobre 
missão de formar e educar adolescentes… a ceiva de uma 
nação… mas, mais do que isso, o que é verdadeiramente 
espectacular… deixou de ‘enjoyar’ a carne… a carne!... 
carne vermelha e não vermelha… toda a carne, de vaca, 
cabrito, etc., carne de carne!... para libertar a sua Zâmbia! 
Abdicou de um bom churrasco, um bom t-bone, excelente 
bife, costeleta... leitão… ovelha, cabrito… frango, pato, 
peru… até de garoupa, de peixe… vejam só… para ir li-
bertar a Zâmbia! Que grande mente! Não é para qualquer 
um!  

 

Dizia, em entrevista à BBC, longos anos atrás, 
que ele e os seus companheiros da cárcere - ele já esteve 
preso pela causa de libertação do seu país - decidiram a-
doptar um estilo de vida para não sofrerem no longo pro-
cesso que lhes vinha à frente. Uma das decisões foi deixar 
de comer carnes e tornarem-se vegetarianos! Segundo ele, 
viram que a causa que iam abraçar, a luta de libertação da 
Zâmbia, podia durar muitos e muitos anos e, pelo percur-
so, não iam ter esse tipo de… alimentação e portanto não 
iam sofrer muito! E decidiram passar a comer vegetais! A 
vegetarianos!  

 

Que tamanha decisão! Muitos de nós, apesar de os 
médicos sempre insistirem que o colesterol está alto, 
continuamos a… ‘enjoyar’ uma boa carne grelhada!..!  

 

Coisas dos nossos heróis! De grandes mentes!...■ 
 

 (Vai a enterrar hoje, 7 de Julho de 2021, Kenneth 
David Kaunda, pai e fundador da Nação Zambiana, faleci-
do a 17 de Junho de 2021. Quase tudo mais alguma coisa 
já se disse e se escreveu sobre esta grande personalidade 
na História Mundial. Mas aqui vai uma pequena e modes-
ta homenagem a este Homem com H grande, tido por 
muitos como um dos enormes humanistas do nosso tem-
po.)  

 

Julius Nyerere, o Mugendi (seu nome tradicional 
inicial), ou o Kambarage (o nome que substituiu o inicial) 
e depois Mwalimu (Professor), abdicou da academia e in-
telectualidade no Reino Unido e na própria Tanzania, para 
se dedicar à libertação do seu povo! Para liderar o proces-
so de conquista e transição para a independência e, de-
pois, o desenvolvimento do seu país, a República Unida 
da Tanzânia!  

 

Nelson Rolihlahla Mandela, abdicou da… ‘taxu-
da’ profissão de advogado, grande advogado que não era 
na sua terra, o ‘Rand’, para se dedicar à causa de liberta-
ção do seu muito sofrido povo da monstruosidade do “a-
partheid”!  

 

Eduardo Chivambo Mondlane, abandonou uma 
grande posição nas Nações Unidas em Nova Iorque; abdi-
cou de curtir pela grande os “States” e de dominar o mun-
do global que havia conquistado com a sua singularidade 
e deixou a esplendorosa vida acadêmica… para vir dirigir 
a luta de libertação nacional de Moçambique!  

 

Agostinho Neto… deixou a nobilíssima profissão 
de médico na tugalândia, assim como o romântico mundo 
da poesia, a lírica, a musicalidade poética, para estar à 
frente da libertação e desenvolvimento da sua Angolanís-
sima… eixxxiiii… o destino não o quis… 

 

Amílcar Lopes da Costa Cabral (ou simplesmente 
e mais conhecido por Amílcar Cabral), engenheiro agró-
nomo, deixou de usufruir da grande posição de um dos 
grandes intelectuais africanos que com  mérito  conquista- 
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