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Confederação Empresarial da CPLP oferece um 
milhão de cursos gratuitos para a população 
 

 
 

 
 

Salimo Abdula, Presidente da CE-CPLP 
 

e de qualificação profissional. A ideia 
é dar às pessoas a possibilidade de evo- 

e Empresariais do Brasil, George Pin-
heiro, também Vice-Presidente da CE-
CPLP, participou da reunião. 
 

 Segundo consta do site da CE-
CPLP, o Instituto de Formação dos 
Países de Língua Oficial Portuguesa 
(IFCPLP), em parceria com a CE-
CPLP, a Otimiza Brasil e a Residência 
Educação está oferecendo um milhão 
de acessos para cursos totalmente gra- 
tuitos de formação inicial e continuada
  

 Beira (O Autarca) – O ensino 
a distância esteve na pauta dos dirigen-
tes da Confederação Empresarial da 
Comunidade dos Países de Língua Por-
tuguesa (CE-CPLP), durante a Reunião 
de Direção, comandada pelo Presidente 
da entidade, o Empresário Moçambica-
no Salimo Abdula, nesta quarta-feira 
(17JUN2020). 
 

 O presidente da CACB – Con-
federação das Associações Comerciais
  

  

 

 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 17/06/2020 
Compra Venda Moeda País 

77.69 79.23 EUR UE 

69.13 70.5 USD EUA 

4.04 4.12 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

 
 

Frase: 
Lindo é poder olhar todos os dias para o céu e 
descobrir que em meio a tantos problemas existe um 
Deus que nos permite sorrir.■ 
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luir profissionalmente, mesmo durante 
a pandemia da covid-19. 
 

 “Nosso objectivo é qualificar 
as pessoas e valorizá-las na sua profis-
são”, disse o presidente da IFCPLP, 
Laurentino Ferreira. Bertrand Dupont, 
delegado da CE-CPLP e presidente da 
Otimiza Brasil, disse que “é importante 
que os cursos sejam divulgados ao má-
ximo de pessoas possível, em todos os 
países do grupo”. 
 

 Os cursos abrangem as áreas 
de alimentação escolar, farmácia, segu-
rança, obras, logística, planejamento, 
controle de qualidade, entre outros.■ 
(Redacção/ CE-CPLP) 
 

 
 

Devido a covid-19, os dirigentes da CE-CPLP recorrem a plataformas online para as suas reuniões 
 

Marcelino Gildo Alberto é o novo PCA da EDM-EP 
lecer e alcançar metas” e “Possui habi-
lidades nas áreas de engenharia eléctri-
ca, gestão de projectos, gestão finan-
ceira e gestão de negócios” respectiva-
mente.   

 Membro Nº 4 da Ordem de 
Engenheiros de Moçambique (OEM), 
tendo desempenhando as funções de 
Presidente do Colégio de Electrotécni-
ca desde a criação até 2010; em 1992, 
Marcelino Gildo Alberto recebeu Pré-
mio de “Melhor Leitor” da Biblioteca 
do Centro Cultural da Embaixada de 
Portugal em Maputo; em 1993 recebeu 
Prémio de “Melhor Estudante Fina-
lista” da Faculdade de Engenharia da 
UEM, atribuído pela Rádio Marconi 
durante a cerimónia de graduação do a-
no lectivo 1993/1994, em 1995 foi-lhe 
atribuído o Prémio “Marconi Coope-
ração” pelo Presidente do Conselho de 
Administração da Rádio Marconi”, e 
2000 recebeu Prémio de liderança téc-
nica do Projecto MOTRACO, entre-
gue pelo Dr. Pascoal Mocumbi, então 
Primeiro-Ministro de Moçambique.   

 Não obstante a complexidade 
da função ora lhe confiada pelo Gover-
no, atendendo os desafios múltiplos 
que a EDM tem, sobram motivos mais 
do que suficientes para considerar que 
a firma está entregue a “boas-mãos”.■ 
 

 
 

Marcelino Gildo Alberto, o novo Homem 
Forte da Electricidade de Moçambique 

 

to do PCA Manuel João Cuambe (2005 
– 2012). 
 Detentor do Título de MBA 
em Gestão de Empresas, e amplo do-
mínio de Competências profissionais 
de Engenharia Eléctrica, o novo PCA 
da EDM-EP possui vária certificação e 
premeação nacional e internacional, e 
já liderou diversos projectos de electri-
ficação no país.  
 Relativamente a habilidades e 
competências de organização; e apti-
dões e competências técnicas, o seu fo- 
co é orientado a “definição de priorida-
des, antecipando necessidades,  estabe- 
 

 

 Maputo (O Autarca) – O 
Conselho de Ministros, reunido ontem 
(17JUN2020), na sua 21ª Sessão Ordi-
nária, aprovou a Resolução que nomeia 
o Eng. Marcelino Gildo Alberto ao car-
go de Presidente do Conselho de Ad-
ministração da Empresa Pública Elec-
tricidade de Moçambique (EDM-EP). 
Marcelino substitui Aly Sicola Impia, 
ainda ontem exonerado do cargo de 
PCA da EDM-EP. 
 

 Marcelino Gildo Alberto, 51 a-
nos, chega ao topo da direcção da 
EDM 27 anos depois de ter sido admi-
tido na empresa em 1993, com a cate-
goria de Técnico Superior. 
 

 Até a data da sua promoção, 
entre outras responsabilidades e activi-
dades que exercia destacam-se as de 
Assessor do PCA da EDM para maté-
rias estratégicas e transversais, Coorde- 
nador da elaboração da Estratégia da 
EDM 2018-2028, Coordenador da Ela- 
boração do Plano de Negócios 2020-
2024, Director Interino do Projecto da 
Hidroeléctrica de Mphanda Nkuwa e 
Membro do Conselho de Administra-
ção da Hidroeléctrica de Mphanda N- 
kuwa. Já foi Administrador Executivo 
da EDM para o Pelouro de Electrifica-
ção e Projectos, Recursos Humanos e 
Tecnologias de Informação no  manda- 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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DELEGAÇÃO DA BEIRA 

 

Iluminando a Transformação de Moçambique 

 

   

 

 

COMUNICADO 
 

A Electricidade de Moçambique, E.P. (EDM) informa aos seus estimados clientes e ao 
público em geral que, devido à necessidade de realização de trabalho de Manutenção 
Correctiva de Emergência, haverá interrupção no fornecimento de energia eléctrica no 
domingo, dia 21 de Junho de 2020, no período compreendido entre as 06:00 e as 
14:00 horas, abrangendo, na Cidade da Beira, os clientes domiciliados nos seguintes 
bairros: Munhava, Massamba, Muchatazina, Matacuane, Ponta-Gêa (parte) e 
Palmeiras.  
 
Porque o restabelecimento do fornecimento poderá ocorrer antes da hora prevista, 
como impreterível medida de precaução, todos os estabelecimentos deverão ser 
considerados como estando permanentemente em tensão. 
 
Pelos eventuais transtornos que a situação poderá causar, a EDM apela à 
compreensão dos seus estimados clientes.  
 
ELECTRICIDADE DE MOÇAMBIQUE, EP. 
DELEGAÇÃO DA BEIRA 
Rua Companhia de Moçambique Nº 240 
Telef. 21353600 
Fax.   21369677 
Maputo - Moçambique 
 

Beira, 16 de Junho de 2020 
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PESSOAS & FACTOS 
 

Por: Falume Chabane 
 

18 de Junho de 1964 … Ricardo Portugal 
 
 

 
 

 

 Amigo de seus amigos como carinhosamente al-
guns o chamam devido a sua enorme simpatia e caráter so-
lidário, outros o tratam por Muana Shuabo (Filho de Shua-
bo, Quelimane) devido a sua naturalidade, ainda é também 
tratado por Zico devido as suas habilidades desportivas, 
mas eu o chamo por Peace Man (Homem da Paz), devido 
ao estilo próprio que adoptou, caracterizado por uso recor-
rente de endumentária totalmente de côr branca, incluindo 
calçado e chapéu. E mais: Porque de facto em todo lugar e 
momento manifesta espirito pacífico, de alegria, amor, ca-
rinho, boa disposição e sempre bem humorado. Refiro-me 
ao José Ricardo Portugal Rodriguês (seu nome complete 
que acredito poucos o conheciam), pois é mais conhecido 
por Ricardo Portugal.  
 Estou a falar-vos de uma personalidade bastante in-
fluente na cidade da Beira. É empresário, é desportista, é 
politico, é activista activo do associativismo, docente uni-
versitário, Chefe de Família e uma infinidade de coisas bo-
as que é e faz.  
 Na qualidade de empresário destaca-se por pautar 
por uma gestão empresarial transparente, criteriosa e rigo-
rosa, facto que já lhe valeu premiação por uma das suas 
empresas (Empresa Moderna, do sector de Gráfica) ter sido 
classificada Melhor Contribuinte Nacional do INSS na ca-
tegoria de Médias Empresas, título que lhe foi entregue 
pessoalmente pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, 
em Setembro de 2018. Na política, destaca-se o facto de ter 
passado pela Assembleia da República em representação da 
Bancada da Frelimo. No desporto, está ligado aos prince-
pais clubes da urbe, nomeadamente o Clube de Golfe da 
Beira (CGB – Sócio Nº 03), o Clube Naútico da Beira 
(CNB – Sócio Nº 14) e o Motor Clube da Beira, tendo sido 
o primeiro Presidente deste último.  
 Já foi Presidente da Associação Provincial de Bas-
quetebol de Sofala, numa época em que o Presidente da 
Mesa da Assembleia Geral era o “Mano” Zaca, Felício Za-
carias, que na altura era Governador de Sofala e tendo  sido 

 
 

considerado um dos melhores dirigentes que a província já 
teve. Foi, também, representante do Conselho Nacional do 
Desporto em Sofala e actualmente é o Presidente do Conse-
lho Nacional do Desporto. 
 Na academia, leccionou na Universidade Zambeze 
(Unizambeze) durante 5 anos, e contou-me que deu aulas 
porque ele fez a Universidade a custo zero, paga pelo Esta-
do e já nessa altura prometera que assim que existir uma U-
niversidade Pública na Beira com curso de Engenharia da-
ria o seu contributo. “A coisa mais interessante nisso, é que 
usava o salário que me pagavam na UniZambeze para aju-
dar estudantes com dificuldades. 
 No associativismo empresarial e sócio-profissional, 
é sócio da Associação Comercial da Beira (ACB), uma a-
gremiação empresarial que se destaca pela sua antiguidade 
e prestígio. Já foi Delegado da Câmara de Comércio de 
Moçambique (CCM) em Sofala, Representante da Associa-
ção Comercial, Industrial e Serviços (ACIS), cargos que te-
ve de prescindir recentemente para se dedicar a Representa- 

Nossos serviços:  
- Consultoria Ambiental  

- Planeamento Físico 
- Auditoria Ambiental 

- Consultoria em Minas 
- Consultoria em água e saneamento 

JOSÉ ZECA, Msc 
CONSULTOR 

BEIRA 
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ção da Ordem dos Engenheirosde Moçambique (OEM) em 
Sofala. Afinal de contas, Ricardo Portugal é Licenciado em 
Engenharia Mecânica, pela UEM, e Mestrado em Engenha-
ria e Gestão da Água, pela Unizambeze. 
 Ricardo Portugal começou a escolarização em 19 
70, tendo iniciado e concluído o Ensino Primário na antiga 
Escola Vasco da Gama, actual Escola Primária Completa 
de Quelimane. 
 Depois frequentou e concluiu a Ciclo Preparatório 
(5ª e 6ª classes) na actual Escola Secondária Patrice Lu-
mumba. A 7ª, 8ª e 9ª classes fez na Escola Secundária 25 de 
Setembro. 
 O facto de ter sido um dos melhores alunos naquela 
era, teve o privilégio de vir a Beira para prosseguir os estu-
dos, tendo frequentado e concluído a 10ª e 11ª classes na 
Escola Secundária e Pré Universitária Samora Moisés Ma-
chel. Nessa altura ficou alojado no Lar de Estudantes das 
Maristas, nas Palmeiras, depois passou para o Lar de Estu-
dantes 25 de Maio, na Ponta-Gêa. Lembra de ter sido cole-
ga do actual Presidente da República, Filipe Nyusi, tanto na 
Escola Secundária e Pré Universitária Samora Moisés Ma-
chel, assim como no Lar de Estudantes das Maristas. Nos 
tempos livres jogavam futebol, basquetebol e namoravam 
também. 
 Depois de concluir o nível Médio e porque, nova-
mente, destacou-se entre os melhores estudantes, voltou a 
ter o privilégio de escolher o seu futuro, tendo optado por 
continuar a estudar e escolhido a Faculdade de Engenharia 
da Universidade Eduardo Mondlane (UEM), em Maputo, 
onde frequentou com sucesso o curso de Engenharia Mecâ-
nica, concluído em 1989. O seu trabalho de defesa esteve 
orientado a “Elaboração de Ponte Rolante de Carga” para 
antiga CIFEL, que era uma empresa de ferros que funcio-
nava na Avenida da OUA. 
 Começou a trabalhar muito cedo, mesmo na altura 
da Universidade já estava a trabalhar. O primeiro emprego 
foi na MADEMO – Madeiras de Moçambique-EE, onde fo-
ra contratado como Chefe das Oficinas. 
 Ainda depois de concluir a Licenciatura, deu aulas 
de Matemática na Escola Portuguesa em Maputo, quando 
depois surgiu o convite para Beira no início da década 90. 
“Foi o Eng. Adelino Mesquita (falecido e que Deus o te-
nha), amigo de infância, irmão, conterrâneo,  antigo  colega 

da Faculdade e amigo de seus amigos incluindo eu e como 
dizem que também o sou, quem me convida para vir a Bei-
ra, com o pretexto de recordar os tempos de escola e acabei 
me apaixonando pela Beira e pelas oportunidades que ofe-
recia”. Foi na Beira onde acabou se apaixonando pela mu-
lher que se tornou sua esposa e juntos constituíram a famí-
lia que tem, com três filhos, duas meninas e um rapaz.  
 Na Beira, o primeiro emprego que tem é nos CFM, 
contratado para Chefiar o Terminal de Carvão e lembra-se 
de ter coordenado o último carregamento do carvão, na al-
tura produzido pela CARBOMOC-EE. 
 Na altura era muito jovem e tinha outras ambições 
que combinassem com a drenalina da época, e concluiu que 
a oferta de emprego nos CFM não era para ele. Logo a se-
guir surge-lhe a oferta para ser Director da EMOCATE, an-
tiga Pendrai-Sousa. Depois surgiu-lhe a oportunidade para 
integrar o Grupo João Ferreira dos Santos (JFS), onde entra 
como Director da Técnica Industrial e da Companhia Co-
mercial em Beira e Manica. 
 Passado algum tempo recebe o convite para abrir a 
MOZAUTO, Agente da Nissam, tendo trabalhado para a 
firma durante dois anos e começou a desenvolver a sua ac-
tual visão empresarial. 
 Volvido pouco tempo, é novamente convidado pelo 
Grupo JFS para ser director na região Norte, tendo coinci-
dido na altura em que o actual Presidente da República era 
Director Executivo dos CFM-Norte, tendo ficado lá durante 
4 anos. Mas a família, as empresas que já havia criado fize-
ram-no balançar e toma a decisão de regressar à Beira para 
cuidar do que já havia criado. 
 Sente-se mais beirense que shuabo e justifica que 
os beirenses tem concívio, transpiram alegria, são amigos 
de seus amigos, são trabalhadores e resilientes. 
 Recorda com tristeza a passagem do ciclone tropi-
cal Idai que devastou a Beira, mas olha a Beira como uma 
cidade com potencial de crescer. 
 José Ricardo Portugal Rodriguês ou, simplesmente, 
Ricardo Portugal, Amigo de seus amigos para uns, Muana 
Shuabo para outros, e ainda para outros Zico, mas para 
mim Peace Man, nasceu na cidade de Quelimane a 18 Ju-
nho de 1964 e hoje está celebrando o seu 56º Aniversário 
Natalício. Feliz Aniversário Amigo, e continue sendo a 
mesma pessoa que és!■ 
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