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Missão Empresarial da ACB à Alemanha busca
novas experiências de Agricultura, Tecnologia de
Produção e Processamento de Produtos Agrícolas
`

Beira (O Autarca) – Uma
Missão Empresarial promovida pela
ACB – Associação Comercial da Beira, uma das maiores e mais antigas agremiações económicas do país, encontra-se desde o passado dia 11 até o
próximo dia 18 de Agosto corrente na
Alemanha, uma das economias mais
desenvolvidas do mundo, no quadro da
implementação do acordo de parceria
existente entre a ACB e a BFZ – um
organismo não governamental da Alemanha, com sede em Munique, Estado
da Baviera, dedicado a promoção e fi-

Encare o que fez de errado com motivação, pois é
Frase:
isso que o ajudará a fazer certo da próxima vez.■

Integrantes da Missão Empresarial da ACB
à Alemanha, no Ministério da Agricultura
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Continuado da Pág. 01
nanciamento de actividades de formação profissional a nível nacional e internacional.
Ao abrigo do acordo que já dura a seis anos, desde 2012, a Associação Comercial da Beira promove anualmente missões empresariais a Alemanha, cada um tema dedicado, sendo
que esta é a sétima edição e este ano o
tema está centrado a Agricultura, Tecnologia de Produção e Processamento
de Produtos Agrícolas.
A missão chefiada pelo VicePresidente da ACB, Mário da Cruz de
Amaral, integra 16 empresários do sector agricóla das quatro províncias da
região centro de Moçambique, nomeadamente Sofala, Manica, Tete e Zambézia.
A agricultura virada ao agronegócio tem sido uma prioridade da
ACB na promoção desse tipo de iniciativa, em reconhecimento do facto de
Moçambique possuir um imensurável
potencial agrícola e estar a embarcar
num processo gradual de transformação de uma agricultura predominantemente de subsistência para uma agricultura orientada para o mercado, através do aumento do rendimento por
hectare nas culturas e melhoramento de
maneio na criação de gado e na avicultura.
Trata-se de uma priorização alinhada a política do Governo de Moçambique que tem a agricultura a sua
principal aposta e com esse objectivo
tem realizado debates com o sector
produtivo e outros intervenientes na área para a definição de estratégias que
possam contribuir para alavancar e tornar robusto o sector.

Mário da Cruz de Amaral, Vice-Presidente
da ACB, e Gundula Dietrich, Directora da
Agência de Marketing de Produtos Agricolas
do Ministério da Agricultura da Alemanha

“Com vista a melhorar e dar
uma outra dinâmica a este sector, os agricultores das províncias de Sofala,
Manica, Tete e Zambézia realizaram
no dia 11 de Agosto do ano em curso,
uma viagem empresarial para a República Federal da Alemanha, com objectivo de buscar e trocar experiências em
matérias de Agricultura, Tecnologia de
Produção e Processamento de Produtos
Agrícolas” – sustenta uma comunicação da missão empresarial à Alemanha
enviada à nossa Redacção.
Segundo a fonte, durante a sua
estadia na Alemanha, os agricultores
moçambicanos terão a oportunidade de
visitar a maior Feira de Tecnologia Agrícola da Alemanha, na cidade de Straubing e visitarão também várias empresas de produção e processamento de
produtos agrícolas.■ (Redacção)

Alberto Mondlane inicia amanhã
governação a Sofala
Beira (O Autarca) – Está prevista para a manhã de manhã, quintafeira (16), na cidade da Beira, a cerimónia solene de transmissão de poderes da antiga Governadora da Província
de Sofala, Maria Helena Taipo, ao recém nomeado Alberto Ricardo Mondlane. Será uma cerimónia pública a
ter lugar no Largo dos Caminhos de
Ferro de Moçambique, a partir das
09h00, para qual o Governo da Província de Sofala convida a participação da
população local. O acto marcará o início da governação de Alberto Mondlane a província de Sofala.
Alberto Mondlane foi nomea-

do Governador da Província de Sofala
no dia 08 de Agosto corrente em substituição de Maria Helena Taipo exonerada do cargo no dia 25 de Julho último.
Desde o dia 27 de Julho a esta
parte as actividades do Governo de Sofala vêem sendo coordenadas pela actual Vice-Ministra dos Transportes e
Comunicações, Manuela Rebelo.
Maria Helena Taipo havia sido
nomeada Governadora de Sofala a 19
de Janeiro de 2015, coincidindo com o
início do actual mandato governativo
do Presidente Filipe Nyusi de cinco anos.■ (Redacção)
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Eleições autárquicas 2018: A Renamo vai pagar caro
Enquanto o homem pensar que vale mais que outro homem, são como os cães a
ladrar: não deixam comer nem comem – António Aleixo (1899-1949), poeta português
Estou farto de informar ao meu compatriota Patrick Enessi, um dos militares fundadores da Renamo, que a
vitória de um partido político é ganha pela estrutura e não
pela conjuntura. Quem controla a conjuntura é a estrutura.
É verdade, porém, que, em História, a estrutura provoca rotura. A estrutura não acerta sempre, mas é duradoura. A
conjuntura é “paisagem.” Ora vejamos, a Renamo continua
a confiar na conjuntura para ganhar eleições. Não só não as
ganham, como a seguir entra em consumpção, ou seja, auto
destrói-se. Não há pior coisa que ignorar as lições do passado, e em resultado disso ela combate-se a si própria. A introspecção, o difícil processo da auto-avaliação, é uma excelente terapia para se evitar erros de infantário que a Renamo comete.
A Renamo não pauta pelo exercício de balanço das
suas actividades, mede o seu pulsar em função da opinião
pública, criticamente emitidas, a partir das principais capitais provinciais do país. Não se pode partir para uma eleição sem antes perceber o que correu mal nas eleições precedentes. De facto, correm sempre mal, porque aposta em
candidatos (agora cabeças-de-lista) que não pertencem à família Renamo, não possuem o sangue Renamo, não transpiram a Renamo, não vivem a Renamo, não sentem a Renamo. Confiam em candidatos sem identidade partidária, aliás, o único partido são os seus interesses pessoais.
Alguns cabeças-de-lista são “desertores” de outros
partidos da oposição, que foram convidados para derrotar a
Frelimo. Por questões meramente étnicas, acompanhadas
pela inércia governativa da Frelimo em algumas autarquias,
é provável que esses candidatos vençam as eleições nesses
locais. O que a liderança ad hoc da Renamo não sabe é que
um ambicioso muda de pele muitas vezes, como uma cobra. Confiar em “camaleões” para destronar a Frelimo pode
custar muito caro a Renamo, na medida em que terá que

gerir o temperamento e os apetites estomacais dos seus
“novos” membros. Caso sejam eleitos edis, é expectável
que, dada a ganância que lhes corre nas veias, esses “desertores” levantem um clima de tensão interna, questionando a
actual liderança do general Ossufo Momade. Eles não se
subordinam nem se deixam governar, reza a História. É
uma questão de tempo para o tempo dar-me razão. Fernando Alcoforado, um intelectual amigo brasileiro, escreveu,
com conhecimento de causa, o seguinte “Em regra o político está no meio de gente ambiciosa, corrupta, violenta ou
insolente. Se não souber se comportar 'realisticamente', perde seu poder. São as mútuas relações de força e não a intrínseca disposição ética que ditam a conduta política mais
adequada.”
A sofreguidão da Renamo em tirar (a qualquer custo) a Frelimo do poder leva a que muitas vezes se cometa
erros de caçar com gato, um improviso fatal. Eleições são
coisas muito sérias, é o comprometimento que os políticos
têm – ou deveriam ter – com o povo, e não um desportivismo democrático como aquela que a Renamo tem-nos presenteado. Alguém dizia que é importante que a raiva não
domine o nosso carácter. A raiva não alimenta a alma do
lutador, pelo contrário, incinera. Em resumo, a Renamo
permite que algumas pessoas sem o perfil desejado concorram como cabeças-de-lista, mas depois terá que se preparar
para suportar as marés dessas pessoas. Nem sempre em política vale tudo. Penso que a direcção da Renamo deveria,
no mínimo, dar ouvidos a “revolta” dos seus membros em
Manica. Havia naquelas reivindicações uma certeza: os políticos jogam contra as regras democráticas para acomodar
os seus interesses. É o descaminho da inteligência humana,
daí que, a coisa que mais custa no mundo da política não é
acertar, mas sim pensar. Zicomo e um abraço nhúngue ao
Rodolfo, companheiro da mesma assadeira…■
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ISCTAC alia a formação do capital humano e a
prestação de serviços as comunidades
Beira (O Autarca) – A Instituição de Ensino Superior de Referência Nacional – ISCTAC – Instituto Superior de Ciências e Tecnlogia Alberto
Chipande, com sede na cidade da Beira
e delegações em Pemba e Maputo, que
esta semana celebra o 10º Aniversário
da sua criação, renova o compromisso
de continuar a aliar a componente formação do capital humano a prestação
de serviços às comunidades.
O Vice-Reitor do ISCTAC, Júlio Taimira, referiu ao O Autarca, a
margem das celebrações do 10º Aniversário da instituição, que o Instituto
Superior de Ciências e Tecnlogia Alberto Chipande privilegia na sua actuação além da formação do capital humano, a importância da prestação de serviços às comunidades.
Júlio Taimira explicou que durante os trabalho de pesquisa e investigação, por exemplo, os estudantes do
ISCTAC trabalham nas comunidades

“Nas ciências de saúde, por exemplo, temos estudantes de medicina
e psicologia clínica que actuam no
Hospital Central da Beira e assistem as
comunidades locais” – afirmou o ViceReitor Júlio Taimira.
onde vivem o dia-a-dia, contribuindo
com o seu saber para a busca de soluções de determinados problemas e,
consequentemente, melhorando o ambiente de vida naquele seio.
Taimira referiu que o mesmo
cenário acontece com os estudantes de
ciências jurídicas, os quais em várias
circunstâncias prestam apoio legal aos
cidadãos; sucedendo o mesmo em relação aos cursantes de agronomia que

Governo apoia 42 projectos juvenis
ram avançados na cidade da Beira pela
em Sofala
Secretária Permanente do Governo da
Beira (O Autarca) – Quarenta
e dois projectos juvenis beneficiaram
do Fundo de Apoio às Iniciativas Juvenis (FAIJ) nos últimos anos na província de Sofala. Na referida operação o
Governo disponibilizou aproximadamente um milhão cento e cinquenta
mil meticais. Em 2018 o FAIJ prevê
beneficiar quinze novos projectos, no
valor estimado em meio milhão de meticais. Comércio e Agricultura tem sido
as areas mais concorridas. Os dados fo-

Província de Sofala, Augusta Maita, no
âmbito das celebrações do Dia Internacional da Juventude, assinalado no último domingo (12).
O desenvolvimento da juventude através da promoção das suas iniciativas de geração de auto-emprego e
renda constitui uma prioridade do actual governo. Augusta Maita defendeu a participação cada vez mais active
da juventude no processo de construção do progresso do país.■ (R)

Júlio Taimira, Vice-Reitor do Instituto Superior de Ciências e Tecnlogia Alberto
Chipande, presidiu na Beira as celebrações
do 10º Aniversário do ISCTAC

tem dado o seu contributo aos produtores locais.
Além das acções que decorrem
dos processos de pesquisa e investigação, o ISCTAC tem promovido periodicamente feiras de saúde e juridical,
eventos nos quais os estudantes oferecem aconselhamentos aos cidadãos.■
(Francisco Esteves)

Liga Desportiva de Sofala
Contribuindo para a Promoção
do Desporto em Sofala
ADIRA JÁ
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ADE representa Moçambique na Conferência Africana
de Alto Nível sobre Emprego Jovem na Agricultura

Policarpo Tamele, Director Executivo da ADE

Maputo (O Autarca) – Mercê
dos esforços empreendidos pela Agência de Desenvolvimento e Empreendedorismo, ADE, no quadro do melhoramento da cadeia agro-pecuária com os
olhos postos no desenvolvimento sócioeconómico da juventude e não só,
Moçambique vai participar em Kigali,
no Ruanda, nos dias 20 e 21 de Agosto
de 2018, numa conferência de alto nível sobre “Emprego Jovem na Agricultura como uma Solução Sólida para Acabar com a Fome e a Pobreza em África: Envolvimento das TICs e Empreendedorismo”.
Trata-se de um encontro promovido pelo Governo do Ruanda, União Africana, UA e o Fundo das Nações Unidas para a Alimentação, FAO,
no qual o país se faz representar pelo
Director Executivo da ADE, Policarpo
Tamele.
Os organizadores da reunião
frisam que “o convite à conferência é
formulado dado o cometimento e envolvimento activo da ADE, na promoção do empreendedorismo agrícola juvenil”, que constitui um desafio permanente dos países africanos. No evento os participantes irão procurar delinear estratégias para a melhores práti-

cas e abordagens sobre interfaces na agricultura, emprego juvenil, empreendedorismo, inovações em TIC, com ênfase particular para o empreendedorismo jovem, soluções digitais para superar dificuldades na cadeia de valor agrícola e a busca de novos caminhos
para o futuro do sector.
Policarpo Tamele vai participar ainda em Kigali, em três eventos
paralelos nomeadamente, sobre a inovação digital, consultas virtuais, acesso
ao financiamento e duma exposição sobre produtos e serviços inovadores.
O director executivo da ADE
leva a experiência da sua organização
que de um tempo a esta parte, tem estado a capitalizar uma carteira de projec-

tos identificados para o triénio 20182020, que integra 3 eixos principais, a
saber, a agricultura e pecuária, incubação de jovens e advocacia de políticas
públicas.
Para a ADE, o encontro de Kigali, é oportuno, e acontece numa altura em que o Governo do dia, liderado
pelo Presidente da República, Filipe
Jacinto Nyusi vê como primordial a
participação de todos os moçambicanos no aprimoramento dos níveis de
produção, através do seu cometimento
em produzir mais e melhor, no âmbito
do combate a fome e geração de renda,
que são a condição qua si non para a
melhoria da qualidade de vida.■ (Redacção)

O seu Diário Electrónico Editado na Beira
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Paradigmas em Lusofonês©
Inspirado em reflexão humorística moçambicana de domínio público.
Mas, que também podia ser de reflexão angolana, brasileira ou
mesmo portuguesa sobre o novo-riquismo ‘lusofonês.’

Contradição dos
Moçambicanos que
vivem em Moçambique
com poder financeiro e
político, e alto
Padrão de Vida.
Os moçambicanos do empoderamento rápido,
pós-multipartidarismo 1990, reclamam de barriga cheia. Regurgitam atum contra os que vivem no exterior
de Moçambique (muitos com dificuldades), para que
regressem ajudando a desenvolver o país.
São os mesmos poderosos que diariamente arruínam com ‘EMATUMAS’ graves lesando a economia e finanças nacionais com dívidas não saldáveis,
envergonhando seus concidadãos dentro e fora do
país.
Nesse contexto, impedindo que os que saíram
possam sobreviver em Moçambique, com mais dignidade, sem invejas, aplicando suas capacidades e experiência adquiridas em décadas.
– Mas, ora vejamos o que fazem muitos desses
ricaços, ‘a la moçambiquesa:’
1) Mandam os filhos estudar no exterior do
país. (Mas em viagem oficial, política ou empresarial,
na Europa, dizem à comunidade moçambicana radicada que há boas escolas e hospitais privados em Moçambique, para os filhos e familiares, num convite ao

regresso)
2) Enriquecidos com o “empoderamento” fácil
fazem compras escandalosas no estrangeiro, em particular na Europa e no Brasil.
3) Fazem Lua-de-mel no estrangeiro, até no
Brasil e França.
4) Gozam Férias no estrangeiro, Europa, América do Sul, e nos EUA.
5) Em caso de doença tratam-se no estrangeiro:
em Portugal e até em Espanha, e na Índia, e Cuba. (Há
excepções no caso de recurso a hospitais na vizinha
República da Africa do2022
Sul, mais próxima e acessível.)
6) Em caso de falecimento na Europa deixam
expresso que querem ser sepultados em Moçambique.
(Patriotismo tardio, ‘post-mortem’?)
Questão de fundo levantada pelo cidadão anónimo, mas atento: «Será Que Em Moçambique Existem Melhores Cemitérios Que Na Europa?» “Mistério,” como dizia dona Milú.■ Mphumo Kraveirinya,
2018.
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