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“Nossa relação com a CTA é das melhores”
- Jorge Fernandes, Presidente da Associação Comercial da Beira, que afirma
que toda actividade em curso na ACB está alinhada ao objectivo nacional
Beira
` (O Autarca) – O Presidente da Associação Comercial da Beira (ACB), Jorge Fernandes, afirmou
em entrevista ao O Autarca que a relação da organização económica que
preside com a CTA – Confederação
das Associações Económicas de Moçambique é das melhores. “O nosso relacionamento com a CTA é de estrutura integrada dentro de um sistema. A
CTA representa a confederação de todo empresariado nacional e nós estamos devidamente integrados, até na
qualidade de membro fundador. Portanto, a nossa relação é das melhores”.

Frase:

Ninguém comete erro maior do que não fazer nada
porque só pode fazer um pouco – Edmund Burke
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Abordando os preparativos da
Conferência 0Internacional de Investimentos de Doadores, evento que terá
lugar nos próximos dias na cidade da
Beira, destinado a mobilizar recursos
para a reconstrução e resiliência da urbe severamente devastada pelo ciclone
Idai, Jorge Fernandes referiu que a
ACB conforma-se com o critério estabelecido, sobre os quais a CTA apresenta-se como o principal interlocutor
em representação dos interesses do
sector privado local.
A ACB conforma-se com o
critério estabelecido. Nós não temos
dúvidas quanto a isso, tanto mais que
nós somos um braço da CTA. Aliás,
como disse, a ACB é uma associação
que participou da fundação da CTA e,
por conseguinte, tem responsabilidades
de trabalhar de forma coordenada. Toda actividade em curso na ACB está alinhada ao objectivo nacional”.
Jorge Fernandes destacou, no
entanto, o facto de a ACB ser uma associação com prestígio e capacidade
firmados. “É um pormenor importante
que temos que levar sempre em consideração. A ACB tem meios e esses
meios dão fortalecimento a própria
CTA”.
Revelou que na sequência da
catástrofe que se abateu sobre a cidade
da Beira e a região centro, foi dado a
conhecer àquem de direito a nível central o pensamento local para obtenção
de ajuda de modo a clarificar o ‘caminho’ a seguir. “E a resposta da CTA foinos bastante satisfatória. Enviou-nos cá
dois consultores que trabalharam no
terreno durante cerca de duas semanas
para a produção da matriz que comporta o levantamento dos danos que agora
será apresentada na conferência de in-

vestimentos de doadores abordando as
necessidades do sector privado para
poder reerguer-se”.
Postura do sector empresarial
beirense é louvável
O Presidente do maior movimento associativo empresarial da região centro afirmou que a expectativa
do sector privado local em relação a
conferência de investimentos de doadores é grande, sublinhando que tratase o mesmo que “o pão para boca”.
“As nossas empresas foram afectadas profundamente. É de louvar a
atitude do nosso tecido empresarial que
no mais curto espaço de tempo, estamos a 60 dias do acontecimento, e
constatamos com batante agrado que
cerca de 80 por cento das unidades económicas bem ou mal estão a funcionar, tirando aquelas em que o cerne do

negócio ‘desapareceu’. Conforta-nos a
postura positiva dos colegas de não
permitir ir à baixo, que mantiveram firme a luta continua de vencer, identificando alternativas que nos levem ao
desenvolvimento”.
Jorge Fernandes salientou que
a preocupação do sector empresarial
beirense não é com dinheiro oferecido,
mas sim precisa de uma linha de crédito especial, barata, com juros baixos e
com um período de carência de um mínimo de um ano para começar a pagar
e numa perspectiva de cinco anos.
Por outro lado, referiu-se a importância de se prestar, igualmente, atenção aos empreendedores e o sector
informal, considerando tartar-se de um
sector fundamental na medida que suporta grande parte da economia local.■
(Chabane Falume)

“Plano municipal de recuperação é
ousado e representa nossas aspirações”
Beira (O Autarca) – A Associação Comercial da Beira (ACB), em
representação do sector privado beirense, foi uma das principais entidades
convidadas pelo Conselho Autárquico
da Beira à cerimónia de apresentação
do Sumário Executivo do Plano de Reconstrução e Resiliência da Beira.
Falando à imprensa momentos
após a apresentação do documento, o
Presidente da ACB, Jorge Fernandes,
referiu que do ponto de vista da agremiação empresarial que preside, o plano apresentado pela edilidade é ousado
e apresenta uma abordagem profunda e
com perspectiva.
“É um plano que contempla
várias áreas e etapas e, sobretudo, leva

em conta o que de facto é necessário
levar em conta” – afirmou Jorge Fernandes.
O plano que incorpora danos/
perdas causadas pelo ciclone Idai ao
tecido empresarial local, apresenta necessidades para recuperaçãodo sector
privado beirense na ordem de 203 milhões de dólares.
“Na nossa área empresarial
nos sentimos acomodados e achamos
que o plano tem futuro, tendo em conta
que aquilo que são as nossas aspirações está devidamente representado”.
O tecido empresarial beirense
foi o mais pejudicado na sequência da
passagem do ciclone Idai, que também
atingiu outras áreas da região centro.■
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Há gente com fome de ver Moçambique cair
ram no Iraque, na Líbia e na Síria. O tratamento que dão
na desgraça
aos imigrantes africanos (para mim nenhum cidadão deste
Há quem pregue a esperança e há quem profetize a
desgraça. As televisões competem entre si sobre os melhores comentadores. O mal é que, em todas as épocas, têm aparecido profetas da desgraça, cuja missão é anunciar toda
a espécie de males. Também fora das televisões aparecem
aqui e acolá pessoas pouco equilibradas que profetizam catástrofes e desgraças, talvez para preencherem a própria vida como se esta fosse um fracasso e projectarem sobre o
mundo os seus desejos de destruição. Padre Manuel Maria
Madureira da Silva in PRIORIDADES 1, 2014, p. 191.
Assusta-me. Há gente que faz vigília e sacrifica animais (à maneira africana) para ver o país cair na desgraça. Deles não se lê comentários positivos sobre os avanços
conseguidos pelo governo no sector da saúde, da educação,
da justiça. Não se ouve nenhum comentário agradável e
nem sabem aconselhar quando alguma coisa corre mal. Há
uma grande apetência de dizer mal para tudo quanto é notícia. Reúnem-se em sucessivas reuniões, com tema ou lemas bombásticos, para atacar o governo. Não fazem diagnósticos dos problemas que afectam o país, mas comungam
de uma visão e ideias comuns e no final ditam uma sentença irrecorrível: “o país está mal, a culpa é do governo da
Frelimo.” Sabem gastar rios de dinheiros em workshops,
patrocinados por alguns embriões do neocolonialismo, para
engendrar a melhor estratégia de descredibilizar o país e a
Frelimo. Organizar seminários para lançar pedras contra a
Frelimo e fazer retardar o desenvolvimento do país, é um
comportamento perverso à cidadania. Ademais, não são encontros pluralistas do ponto de vista de diversidade do pensamento (azar daquele que debitar uma opinião contrária a
da maioria), porque só sabem encaixar notícias negativas e
escamotear as verdadeiras. Não usam esse dinheiro para obras sociais, e se o fazem, não é sem a manifesta cobardia e
interesses políticos inconfessos. Pessoalmente, nunca ouvi
um só panegirista do ocidente comentar as constantes violações dos direitos humanos que os seus “patrões” semea-

mundo é ilegal, a sua documentação sim, pode ser considerada ilegal) quando estes procuram refazer-se das más decisões dos governos dos seus “patrões” é doloroso e repugnante. Para esses lacaios do ocidente isto é de menos, se
compararmos com um momento menos feliz da economia
nacional. As crises existem não para amolecer os nossos
corações, mas sim para tornar-nos mais resilientes e proactivos. Este país já reagiu há muitos abalos económicos, não
será este que o fará vergar.
Nos últimos anos desenvolveram-se no país dois tipos ou grupos de críticos. O primeiro, interno (que vivem
em Moçambique), consagrados de intelectuais pela sociedade civil na sua famosa pia baptismal (instalados nas associações, organizações, nos institutos de investigações, nas
televisões pró-oposição), e que creditaram na Renamo a
confiança de que a perdiz chegaria ao poder pela via armada para satisfazer os seus apetites. Escritores sem leitores,
jornalistas de pasquim (pasquim também são), aselhas armados em pedagogos, alguns jovens com tesão de aparecer
nas câmaras das televisões, lançam farpas contra o governo
da Frelimo. Fazem via-sacra não para louvar ao Nosso Senhor Deus Todo Poderoso e, por via disso, buscar os caminhos da conversão individual, mas sim a sofreguidão de ver
o país cair na desgraça. Por outro lado, existe os críticos externos (moçambicanos e estrangeiros) que, a partir do ocidente, desempenham a tarefa de desacreditar o país. São influentes e capazes de patrocinar manifestações. Entre os
dois grupos, não existe os mais ou menos perigosos, pois
todos possuem o veneno letal.
Termino este texto com mais uma frase do Padre
Manuel Maria Madureira da Silva “Estes falsos profetas, ao
arruinar a própria alma frágil, são perigosos para si mesmos. Mas são muito mais perigosos quando influenciam e
envenenam a vida dos outros com essa forma vesga e sombria de olharem o mundo.” Zicomo e um abraço ao Banda.■
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Venda de acções da HCB destina-se exclusivamente
observância pela empresa dos princípios internacionais de gestão corporatia cidadãos e entidades nacionais
va.

Maputo (O Autarca) – O Presidente do Conselho de Administração
(PCA) da Hidroeléctrica de Cahora
Bassa (HCB), Pedro Couto, deixou claro ontem, segunda-feira (20Maio19),
em Maputom durante a cerimónia pública de lançamento da Oferta Pública
de Venda (OPV) de 7,5% das acções
da gingante hidroeléctrica moçambicana que a operação em curso, iniciada
em Novembro de 2017, a quando da
celebração do 10º aniversário da reversão do que representa um dos maiores
empreendimentos estatal do país, que é
destinada exclusivamente a cidadãos,
empresas e instituições nacionais.
Trata-se de uma operação que
constitui oportunidade aos moçambicanos (cidadãos, empresas e instituições
nacionais) de tornarem-se accionistas
de uma das maiores produtoras de hidroelectricidade do mundo.

A operação que teve início oficial ontem, disponibiliza a primeira
tranche correspondente a 2,5%, correspondentes a 680 milhões de acções a
três meticais cada, dos 7,5% previstos
para a venda das acções da HCB.
Tal como delineado, os cidadãos, empresas e instituições moçambicanas são os únicos elegíveis para
comprar as acções, através da Bolsa de
Valores de Moçambique.
As ordens de subscrição devem ser entregues entre os dias 17 de
Junho e 12 de Julho. As mesmas serão
submetidas através dos bancos, ou pelo
telefone, pelos canais USSD (*224#)
ou através da app BCI Trading.
Segundo explicou o PCA da
HCB, esta operação pretende contribuir para melhorar a inclusão financeira dos moçambicanos, alargar o acesso
ao mercado de capitais e consolidar a

Refira-se que a Hidroeléctrica
de Cahora Bassa S.A. é uma empresa
moçambicana com o mandato de explorar o aproveitamento hidro-energértico da Barragem de Cahora Bassa desde 23 de Junho de 1975. A Empresa
tem uma participação accionista do Estado moçambicano em 92,5%, sendo
que o remanescente 7,5% pertence a
REN (Redes Energéticas Nacionais) de
Portugal. A reversão, ocorrida em 27
de Novembro de 2007, propiciou a implementação de uma nova visão da empresa que procurou conjugar os elementos que reproduzam as aspirações
da sociedade em relação a HCB, e pode exigir, que seja o papel da Hidroeléctrica de Cahora Bassa como um
dos mais importantes agentes económicos de desenvolvimento nacionais e
impulsionadores da matriz energética
nacional e regional.
Segundo consta do site da
HCB, a história da criação do empreendimento hidroeléctrico remonta de
1956 com as primeiras visitas aos rápidos de Cahora Bassa. Contudo, é válido afirmar que muito tempo antes navegaram no Vale do Zambeze os grandes exploradores, nomeadamente Levinston e Gago Cou-tinho. Cahora
Bassa começa a erguer-se em 1969
com adjudicação da obra da construção
de empreendimento ao consórcio
ZAMCO e só em 1975 é criada a Hidroeléctrica de Cahora Bassa SARL.
30 anos depois, acontece em Moçambique um evento marcante, a reversão
da HCB para o Estado moçambicano,
passando este a deter 85% do capital
accionista contra os anteriores 18%.■
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