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“Países africanos devem partilhar mão-de-obra 
especializada para evitar que benefícios de mega-
projectos saiam do continente” 
 

- Mestre Amílcar Sabino, numa entrevista ao O Autarca 
sobre a sua recente participação na 12ª Cimeira de 
Negócios EUA-África, realizada em Maputo 
 
 
 

importante plataforma para a promo-
ção de negócios e investimentos dos 
EUA em África. O encontro de Mapu-
to reuniu mais de mil convidados, com 
destaque para representantes de gover-
nos e do sector privado dos EUA e do 
continente africano. 
 

 Amilcar  Sabino,  em represen- 
 

 Beira (O Autarca) – O Mestre 
Amílcar Sabino, um influente agente 
empresarial da cidade da Beira e do-
cente universitário, participou em Jun-
ho último, em Maputo, na 12ª Cimeira 
de Negócios EUA-África, a primeira a 
realizar-se em Moçambique.   

 A  Cimeira EUA-África é uma
  
    

Frase: 
A positividade é uma forma de abrir a mente, ampliar o campo de 
visão e encontrar uma nova perspective de vida, com um viéos mais 
optimista!■ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 18/07/2019 

Compra Venda Moeda País 

68.86 70.23 EUR UE 

61.31 62.53 USD EUA 

4.37 4.46 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 
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lários. “Temos países africanos que 
possuem mão-de-obra suficientemente 
especializada, por exemplo na área do 
gás. É importante que os estados afri-
canos assumam a importância de inter-
câmbio nesse domínio, para evitar que 
sejam os próprios americanos a se be-
neficiar de empregos especializados 
gerados pelos mega-projectos” – sa-
lientou.  
 Trata-se de uma abordagem 
pontual principalmente para o caso de 
Moçambique, tendo em conta a sua 
realidade actual marcada pela recente 
confirmação da concretização do pro-
jecto de Gás Natural Liquefeito (GNL) 
na Bacia do Rovuma, liderado pela 
multinacional norte americana Anadar-
ko, que contempla investimento na or-
dem de 23 mil milhões de dólares ame-
ricanos. 
 Questionado se o país, na sua 
qualidade de afitrião da 12ª Cimeira de 
Negócios EUA-África e considerando 
a dinâmica que o país regista em várias 
áreas de interesse sócio-económico, es-
teve suficientemente representado no 
encontro de de Maputo, o nosso entre-
vistado referiu que apenas esteve bem 
ao nível governamental. “Relativamen-
te ao sector empresarial posso adiantar 
que não foi de acordo com a minha ex-
pectativa”, tendo explicado que a orga-
nização do evento trouxe à Maputo im-
portantes oportunidades e experiências 
que mereciam ser partilhadas para uma 
audiência mais ampla envolvendo o 
sector privado nacional.■ (R) 
 

 
 

Amílcar Sabino (a direita) e Rui Alves Bernardo, PCA da Promac 

tação da PROMAC – Produtora de 
Materiais de Construção, com sede na 
cidade da Beira, firma na qual integra 
o Conselho de Administração (CA), re-
feriu em entrevista ao O Autarca ter si-
do a primeira vez que participa de uma 
cimeira EUA-África e enfatizou afir-
mando que “participar neste evento foi 
uma honra para mim e para minha em-
presa pois nele pude aprender e saber 
de existência de várias oportunidades 
de negócios entre países africanos e 
entre estes com empresários america-
nos”. 
 Destacou que durante o evento 
foram apresentadas várias iniciativas 
de investimento e financiamento que 
podem catapultar as acções de gover-
nos africanos principalmente em áreas 
sociais relevantes e contribuir para o 
incremento das actividades empresa-
riais no continente. 
 “Os ganhos podem não ser  tão 

imediatos, mas com tempo e bem orga-
nizado poderão se reflectir na melhoria 
de vida dos moçambicanos. É impor-
tante a capacitação do país para que ti-
re o máximo e melhor aproveitamento 
das oportunidades postas a disposição 
e, sobretudo, assegurar-se que as mes-
mas não interferirem na nossa sobera-
nia” 
 Um aspecto importante que 
defendeu é a necessidade dos países a-
fricanos apostarem na promoção de 
uma boa cooperação e passarem, desde 
já, a considerar a partilha da sua mão-
de-obra especializada para evitar que 
os investimentos dos EUA em África 
não retornem ao país de origem, pelo 
menos sob-forma de pagamento de  sa-  
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Empresários americanos já tem entidade para apoiar 
ingresso no mercado moçambicano 

Cham) em Moçambique, irá incentivar 
o desenvolvimento do investimento e 
do comércio entre Moçambique e os 
Estados Unidos, principalmente para a-
tingir o objectivo de apoiar as empre-
sas e o investimento dos EUA. 
 Falando num encontro com 
Levin Born e Samuel Levy, os co-fun-
dadores da recém-formada Câmara de 
Comércio Americana (AmCham) em 
Moçambique, num encontro em que 
também esteve presente a Conselheira 
Comercial dos EUA para Moçambi-
que, Tamarind Murrietta, o diplomata 
afirmou que a nova AmCham Moçam-
bique será um parceiro crucial da Em-
baixada dos EUAem Maputo. “A Am 
Cham será essencial para ajudar as em-
presas dos EUA interessadas em entrar 
no mercado moçambicano e apoiar as 
necessidades das empresas americanas 
que já aqui operam”. 
 A Câmara de Comércio dos 
Estados Unidos é considerada a maior 
organização empresarial no mundo. Os 
membros fundadores do capítulo de 
Moçambique incluem a Anadarko; 
DDB Moçambique; Delta; EleQtra; 
Ernst & Young; General Electric; Glo-
balstar; Mozambique Investments; Na-
than & Associates; Pricewaterhouse-
Coopers; Radisson; Regent Square 
Group; Sal & Caldeira; e ThirdWay A-
frica. 
 Com a confirmação do investi-
mento da Anadarko no projecto de Gás 
Natural Liquefeito (GNL) na Bacia do 
Rovuma, orçado em 23 biliões de dóla-
res, os EUA tornam-se o maior parcei-
ro económico de Moçambique, país 
onde já a cerca de 500 empresas ameri-
canas que procuram assistência.■ (Éri-
ca Chabane) 
 

 Maputo (O Autarca) – O Em-
baixador dos EUA  para  Moçambique,  

Dennis W. Hearne, considera que a 
Câmara de Comércio  Americana  (Am  

 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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ARTES PLÁSTICAS 
 

Por: Afonso Almeida Brandão 
 Rui Pinheiro: Harmoniosa paleta Afonso 
Almeida Brandão  

 Santa Luzia é uma aguarela de pequeno forma-
to, pintada sobre cartolina, muito bela e de execução 
técnica excelente, acima da média, com as dimensões de 
26 por 21 cm., datada do ano 2000, alusiva ao tema da 
Cidade e do Recanto, de autoria do Artista Rui Pinhei-
ro. O casario está espalhado ao longo da colina que se 
vislumbra do Miradouro de Santa Luzia, EM Lisboa, 
como se este estivesse adormecido e suspenso na encos-
ta, rodeado por uma interacção de luz e sombra em 
constante mudança.   

 As cores suaves combinam-se para formar uma en-
tidade harmoniosa. A perspectiva é valorizada por acentua-
dos contornos. Mas, ao mesmo tempo a Paisagem é muitís-
simo estilizada. O aglomerado dos prédios desenhados a-
trás uns dos outros, por exemplo, aclarando-se até se mistu-
rarem com a zona central da Cúpula do Panteão de S. Vi-
cente, onde repousam os restos imortais dos maiores escri-
tores e poetas portugueses, como Guerra Junqueiro, Sofia 
de Mello Breyner e tantos outros, junto à Sé, localizada a 
poucos metros do Museu Militar e da Estação de Santa A-
polónia — ou do Mar, à nossa direita — delimita a linha do 
Horizonte e o azul transparente do Céu, de forma acentua-
da.   

 A vegetação das copas, as flores que cobrem todo o 
muro, as sólidas colunas que surgem em primeiro plano, vi-
gorosas, provoca uma sucessão rítmica de valores de Luz e 
Sombra que conduz ao fulcro do quadro e pode ser consi-
derada como contributo para a impressão de distância, paz 
e harmonia. Dir-se-ia que o nosso olhar contemplativo de-
saparece, vagarosamente, no Infinito da Cidade, para além 
do Tejo, em direcção à outra banda… A Obra Santa Luzia, 
que destacamos em termos de ilustração, — ou simples-
mente Miradoiro de Santa Luzia —, é uma Aguarela de 
pormenor, de requintado desenho e cor, de feição Natura-
lista.   

 Rui Pinheiro nasceu em Sintra, no dia 8 de Agosto 
de 1944, tendo revelado bastante cedo a sua vocação para 
as Artes Plásticas. Reside na Ericeira há alguns  anos,  onde 

   

mantém Atelier. O Pintor já foi premiado por diversas ve-
zes em Concursos e Salões de Aguarela. Foi sócio Efectivo 
do ex-Grupo de Artistas Portugueses (GAP), e está repre-
sentado em diversas Colecções Particulares e Institucionais, 
quer no nosso País, quer em algumas Capitais Europeias e 
nos Estados Unidos da América. 
 Em 2013 foi lançado ao público uma breve Biogra-
fia sobre a Vida e Obra de Rui Pinheiro, comemorando os 
seus 25 Anos de Aguarela, com o título «Rasgos de Bran-
co, Luz e Cor», que contou com o Design Gráfico, Pagina-
ção e Prefácio da filha do pintor, Ângela Pinheiro. A cota-
ção média dos seus trabalhos oscila entre os 400 e os 7.000 
Euros (para pequeno, médio e grande formato). Um Artista 
de requintada sensibilidade e de enorme talento e potencial 
criatividade artística, de harmoniosa Paleta, que importa di-
vulgar, promover, amar e ter em atenção.■   



 

O Autarca – Jornal Independente, Quinta-feira – 18/07/19, Edição nº 3724 – Página 06/06 

 

 

Propriedade: AGENCIL – Agência de Comunicação e Imagem Limitada 
Sede: Rua do Aeroporto – Desvio 2141 – Casa 711 – Beira 

E-mail: oautarca@teledata.mz; oautarca@gmail.com 
Editor: Chabane Falume – Cell: 82 5984510; 84 7271229 

E-mail: chabanefalume08@gmail.com 

O Autarca: Preencha este cupão de inscrição e devolva-o através do fax 23301714, E-mail: oautarcabeira@yahoo.com.br ou em mão 
SIM, desejo assinar O Autarca por E-mail (  ), ou entrega por estafeta no endereço desejado (  ) 

Entidade................................................................................................................................................................................ 
Morada.......................................................... Tel................................ Fax .............................. E-mail .............................. 

Individual (  )  Institucional (  )  .............../ ........../ 2013 
Assinaturas mensais MZM – Ordinária: 14.175,00  *  Institucional: 18.900,00 

Psykhé Lógos Esoterikós© 
Palavras da ‘Alma’ Hermética 

pergunta do leitor e resposta do ‘oráculo’ de serviço 
coordenação de Mphumo JOÃO Craveirinha 

 


