Ano XIX – Nº 3664 – Terça-feira, 16 de Abril de 2019

`

“Cada vez está a ficar mais tarde, porque o sector
privado está a ficar para trás”
- Jorge Fernandes, Presidente da Associação Comercial da Beira, reagindo ao adiamento
` workshop sobre programa de assistência à recuperação empresarial pós-Idai
sine-dia do
Beira (O Autarca) – O evento
inicialmente marcado pela CTA – Confederação das associações Económicas
de Moçambique e parceiros para esta
terça-feira, hoje (16Abril19), na cidade
da Beira, sobre o Programa de Assistência e Recuperação Empresarial PósIdai foi adiado a última hora (domingo
último) sem data próxima.
Um comunicado emitido pela
CTA e que O Autarca teve acesso ontem, segunda-feira (15Abril19) refere
que o adiamento do evento é devido a
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problemas logísticos para responder o
nível de procura de empresários de diversas províncias para participar no
mesmo.
“Inicialmente a CTA previa
350 participantes, mas o número subiu
para mais de 1.300, gerando-se problemas logísticos em transporte e alojamento. A CTA pretende reorganizar e
poder responder a expectativa dos empresários e parceiros. Muito brevemente a nova data será anunciada. Pelos
transtornos que este adiamento poderá
causar, a CTA endereça as mais sinceras desculpas” – justificativa apresenCÂMBIOS/ EXCHANGE – 15/04/2019
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tada pela CTA, a maior organização do
sector privado moçambicano que se identifica com
0 o lema “Pela Melhoria
do Ambiente de Negócios”.
Entretanto, o anúncio do adiamento, a última hora, do evento caiu de
mau grado ao sector privado beirense,
tanto que já era enorme a sua expectativa em relação aos resultados esperados.
Num breve contacto com O
Autarca, o Presidente da ACB – Associação Comercial da Beira, uma das
maiores, mais antiga e prestigiada agremiação económica no país, Jorge
Augusto Fernandes, lamentou o cancelamento do evento a última da hora,
tendo referido que “cada vez está a ficar mais tarde, porque o sector privado
está a ficar para trás”.
O Presidente da ACB salientou
que a Associação Comercial da Beira,
que conta com aproximadamente mil
associados, está a contribuir com o seu
movimento, referindo-se ao processo
de levantamento dos prejuízos causados pelo ciclone Idai no sector privado,
um exercício que envolve brigadas específicas para o efeito criadas e que estão a contactar as empresas para o preenchimento das fichas de inquérito. No
entanto, evitou avançar o volume de
prejuízos até aqui apurados, alegando
que “não vamos pretendemos dar valores particularizados, vamos apresar valores globais”.
Urge sublinhar-se que a comunidade empresarial principalmente da
Beira, a segunda mais importante do
país, foi a mais prejudicada pelos efeitos do ciclone Idai, cujo impacto, se
não forem tomadas medidas sérias de
mitigação, irá repercutir-se sobrema-

neira na vida econٕómica e social do
país por longo período.
Sabe-se que no âmbito da implementação do Programa para Assistência à Recuperação Empresarial Pós
Idai (PAREPI), a CTA conta já com a
parceria de pelo menos três importanttes instituições que apoiam o desenvolvimento das actividades económicas
do sector privado em Moçambique, nomeadamente a Fundação para a Melhoria do Ambiente de Negócios em Moçambique (FAN), Financial Sector Deepening Moçambique (FSDMo) e Global Alliance for Improved Nutrition
(GAIN).
A iniciativa da CTA, de realizar na cidade da Beira o workshop sobre o Programa de Assistência e Recuperação Empresarial Pós-Idai, traduzida como sendo a primeira reacção de
vulto da maior organização do sector
privado nacional, essencialmente o objectivo visa atrair a sensibilidade de diversas instituições nacionais e internacionais actores que interagem no mercado financeiro moçambicano com objectivo de mobilizar financiamentos
para apoiar a recuperação do tecido
empresarial local, cujas actividades foram seriamente afectadas pelo ciclone
Idai que destruiu muitas infraestruturas
do sector empresarial na cidade da Beira, provocando imensos prejuízos que
ainda vão se acumular por período prolongado.
Refira-se que durante o evento
que estava previsto para acontecer esta
tarde, na cidade da Beira, reunindo a

Agostinho Vuma, Presidente da CTA, organização
que adiou sine-dia o evento inicialmente marcado
para esta tarde, na cidade da Beira, sobre o
Programa de Assistência e Recuperação
Empresarial Pós-Idai

comunidade empresarial, governo, sociedade civil e parceiros de cooperação, estava previsto que a CTA procedesse a apresentação dos resultados
preliminares do levantamento em curso
sobre os impactos do ciclone tropical Idai no tecido empresarial e as perspectivas de recuperação.■ (Redacção)
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Há um novo tipo de golpe de estado em África
- Quando alguém, em nome de um qualquer colectivismo, resolve limitar as liberdades
individuais, incluindo as económicas, a pobreza faz as malas e vem ter connosco – Anónimo
O golpe de Estado já não é feito no modelo clássico em que o exército, utilizando as armas da opressão, tirava do poder o chefe de Estado até então em exercício e
criava, consequentemente, uma espiral de conflitos sem fim
à vista como aconteceu, por exemplo, na RDC, Somália,
RCA, Nigéria, etc. Segundo o historiador António Telo, se
a ascensão do novo governo não conseguia gerar uma base
mínima de apoio social, degenerava num ciclo de golpes e
contragolpes onde as espadas eram o triunfo.
Actualmente, o golpe do Estado é mais sofisticado
e “racional”. Os militares, atrelando-se às multidões contestatárias que acampam nas ruas (na sua maioria estudantes),
destituem a “velha ordem” e instauram uma “nova estrutura” do poder disfarçadamente democrática. Teoricamente é
a multidão de desgraçados que desencadeou o golpe, mas,
na prática, são os militares que comandam a vida do miserável ser humano. Desta forma, não há risco algum de o novo governo ser conotado como golpista nem sofrer sanções
internacionais. Esta realidade aconteceu (tristemente) no
Zimbabuè, na Argélia e muito recentemente no Sudão.
A multidão acaba sendo vítima do próprio golpe,
porque elas passam a ser governadas pelos antigos “cães de
caça”. Cai o ditador, mas sobe ao poder a ditadura. No fundo, os problemas estruturais mantém-se e a pobreza absoluta acentua-se. Ninguém estaria em condições de me provar
que, com a saída compulsiva de Robert Mugabe, os zimbabweanos mudaram positivamente de vida. Pelo contrário,
permanecem na miséria e sem dignidade, porque estão na iminência de perder suas terras conquistadas com muito sacrifício e grande derramamento de sangue.
O novo modelo de golpes de Estado não se circunscreve aos países acima elencados. Isto acontece porque a
maioria dos países da África apresenta as mesmas caracte-

rísticas governativas (até parece que os líderes saem do
mesmo ventre): cinismo das classes dirigentes, predominância da fome, a existência de universidades que se tornaram num problema social porque estão especializadas na
impressão de certificados e diplomas, proliferação de alfabetizados disfuncionais, depender de caridade estrangeira
para sobreviver (já dizia o mítico Eduardo Carimo que a oferta é um suplemento, nunca faz a vida), criação de fronteiras humanas (a ideia de que quem pensa diferente é alvo
a abater, falta de escrúpulos quando obriga seus cidadãos a
emigrar, aumento vertiginoso do desemprego, sobretudo
nas camadas jovens).
Os golpes de Estado, em África, vão continuar e
em catadupa devido à contaminação pelas políticas perversas. Nem a áurea dos recursos naturais impedirão a queda
de governos eleitos, se os apetites pelo desenvolvimento hipotecarem os direitos humanos. Escrevi em minha tese de
doutoramento que não basta que os Estados atinjam níveis
de crescimento e desenvolvimento económico, o mais importante é que o façam no contexto das liberdades, harmonia social e direitos humanos. Caso contrário, “a pobreza
fará as malas e virá ter connosco”.
Um poder legítimo, assentes nesses valores, dispensa violência e golpes de Estado. Tenho dito que os países africanos devem reencontrar-se para debater os problemas reais do continente e não promover sistematicamente
cimeiras faustosas para o aprimoramento dos pedidos de
esmola. Para terminar esta centelha, eu continuo a pensar
que o reconhecimento dos direitos dos indivíduos, a supressão da pobreza através do empreendedorismo e da educação e o combate à corrupção, apostando na boa governação,
são das mais poderosas ferramentas de transformação social. Zicomo (obrigado) e um abraço nhúngue aos irmãos
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da ADA (Assembleia de Deus Africana) que têm incansavelmente intercedido por mim nas suas orações.■
NOTA: Não é nada pessoal. Faço apelo para que o
deputado Ricardo Tomás, meu conterrâneo, pare de colocar
fermento nas palavras e saiba perder. As regras não devem
ser alteradas no meio do jogo. Os argumentos que tem
apresentado, para continuar a gozar do Estatuto de
Deputado, demonstra apego frenético ao poder. A

“maldita” política, porque tem benesses, ameaça realizar o
“funeral” do académico (engenheiro, arquitecto). Nós, os
nhúngues, não somos apegados ao poder (sempre será
efémero em relação ao carácter de um Homem), pois
reconhecemos que “o poder não é um corpo que falece
connosco: dão-nos”. A derrota, em qualquer que seja o
processo da vida, é uma experiência amarga mas que dá
frutos suculentos.■

“Fomos buscar no sector privado pessoas abalizadas na
gestão de mercadoria e estão a fazer muito bem o trabalho”
- Governador de Sofala, Alberto Mondlane, reagindo ao novo modelo de gestão de
donativos, cuja responsabilidade logística na província foi adjudicada a empresa Terra-Mar
Beira (O Autarca) – O Governador da província de Sofala, Alberto Mondlane, enalteceu, nesta segunda-feira (14Abril19), a qualidade
de serviço prestado pelo operador logístico contratado pelo INGC – Instituto Nacional de Gestão de Camidades
para executar a responsabilidade logística dos donativos a favor das vítimas
de calamidades neste ponto do país.
Trata-se da empresa Terra-Mar
que lidera um consórcio de firmas que,
segundo a constatação do Governador
Alberto Mondlane, estão a cumprir rigorosamente os critérios da especialidade.
“Fomos buscar no sector privado pessoas que já estão abalizadas
na gestão de mercadoria e estão a fazer
muito bem o trabalho” – destacou o
Governador Alberto Mondlane durante
uma visita efectuada a um dos armazéns geridos pela Terra-Mar, onde são
depositados produtos diversos destinados às vitimas das calamidades.
Segundo o dirigente máximo
da província de Sofala, a nova gestão
dos alimentos doados está a permitir
maior transparência e garante que os

Governador Alberto Mondlane: “Fomos
buscar no sector privado pessoas que já estão
abalizadas na gestão de mercadoria e estão a
fazer muito bem o trabalho”

Féliz Machado, de pé, no fundo, gestor da
Terra-Mar, monitorando pessoalmente a
gestão dos donativos

produtos cheguem de facto as pessoas
necessitadas.
“Os produtos chegam, de dentro ou fora do país, e a medida que vão
sainda há um registo rigoroso, incluindo acompanhamento até ao destino. Há
uma gestão mais transparente e que em
qualquer momento pode ser exibida
para qualquer auditoria, qualquer pessoa que esteja interessada” – assegurou
Alberto Mondlane.
Durante a visita aos referidos
armazéns, na cidade da Beira, acompanharam a mesma destacados líderes
comunitários nesta parcela do país, os
quais tiveram a mesma opinião, tendo

elogiado o Governo pelo facto de ter
adoptado a gestão privada na distribuição de donativos às vitimas do ciclone
Idai.
Félix Machado referiu que no
início houve alguma dificuldade, mas
logo a situação ficou ultrapassada, com
a definição de um horário específico
para o levantamento dos produtos. “No
princípio, havia muitas organizações
que se prontificavam a entregar os produtos e algumas vezes vinham tarde
(16, 17 até 19 horas) para distribuir em
Nhangau, por exemplo. E nós dissemos
que não devia ser assim, que os carregamentos deviam ser de manhã.■ (R)
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