
      +
 Ano XIX – Nº 4170 – Quinta-feira, 24 de Junho de 2021 

 

  

Vodacom lança Programa Inovador de Apoio a 
Pequenas e Médias Empresas  
- Para o arranque desta iniciativa, a operadora lançou, esta 
quarta-feira, o Portal Digital de Fornecedores, integrado num 
vasto programa de acções a serem desenvolvidas pela 
telefonia para o fortalecimento deste segmento de empresas 

 des de fornecimento de bens e serviços 
para grandes empresas, e a percepção 
negativa de serem incapazes de forne-
cer os produtos e serviços de qualida-
de. Este quadro preocupa a Vodacom, 
que, reconhecendo a necessidade de  a- 

 

Maputo (O Autarca) – As 
empresas locais, e particularmente as 
PMEs, são notavelmente os motores 
que impulsionam o desenvolvimento e-
conómico, mas enfrentam desafios, tais 
como, a falta de  acesso  a  oportunida- 

 

  

 

 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 21/06/2021 
Compra Venda Moeda País 

74.11 75.58 EUR UE 

62.43 63.67 USD EUA 

4.35 4.44 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

  
Frase: 

A classe dominante nunca será capaz de resolver a crise. 
Ela é a crise - Rob Riemen, Filósofo e escritor holandês  
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poio às empresas locais, avança com 
um ambicioso programa de apoio às 
PME.  

De modo geral, o programa 
tem como propósito promover as con-
dições necessárias para o crescimento 
e desenvolvimento das PME; expandir 
as oportunidades de rendimento, atra-
vés de mecanismos de apoio sustentá-
veis e dinâmicos; e melhorar o acesso 
de empresários de renda baixa (in-
cluindo mulheres, jovens e pessoas 
portadoras de deficiência).  

 

Nesta perspectiva, a Vodacom 
lançou, esta quarta-feira, 23 de junho, 
em Maputo, uma plataforma online 
que permite, através de uma página 
web, o pré-registo de empresas, quer 
locais quer estrangeiras, como poten-
ciais fornecedoras de bens e serviços à 
operadora. 

 

Denominado Portal Digital pa-
ra Fornecedores, a partir deste instru-
mento inovador, as empresas têm opor-
tunidade de fornecer informações e-
xaustivas sobre o seu portefólio; actua-
lizar, pontualmente, os seus dados; a-
presentar, de forma simples e rápida as 
suas capacidades e produtos/serviços, 
sem necessidade de marcar uma reu-
nião presencial com os responsáveis de 
compras da Vodacom, entre outras fa-
cilidades. 

 

Paralelamente a esta iniciativa, 
a VM vai: (i)- Capacitar fornecedores 
em diversas matérias como Procure-
ment, Saúde e Segurança, Fiscalidade, 
etc. (ii)- Criar uma ponte entre os for-
necedores e os bancos locais para aces-
so a financiamentos a taxas preferen-
ciais; (iii)- Permitir que as PMEs co-
mecem a fornecer serviços após aten-
der aos requisitos mínimos e estabele-
cer um plano de acção de 3-6 meses 
para completar os requisitos. 

O portal de fornecedores mar-
ca o início de um vasto programa de 
iniciativas de apoio que a operadora irá 
desenvolver junto dos fornecedores. 
“Todos ligados fazemos crescer Mo-
çambique. E porque acreditamos na in-
teracção e crescimento mútuo das em-
presas, queremos, através deste portal, 
estimular a participação massiva e ac-
tiva das Pequenas e Médias Empresas 
que operam no mercado moçambicano 
nos nossos concursos. Para o efeito, 
vamos realizar, nos próximos meses, 
uma série de workshops de divulgação 
do presente portal e de todo um progra-
ma de apoio, de modo a dar a conhecer 
à comunidade empresarial as suas  fun- 

cionalidades e benefícios”, anunciou 
Nuno Quelhas, Presidente do Conselho 
de Administração da Vodacom Mo-
çambique. 

A presente iniciativa vai per-
mitir, na fase piloto do programa de a-
poio, a recolha de informação precisa 
do mercado, garantindo a identificação 
das capacidades das empresas que se-
rão habilitadas a fornecer bens e servi-
ços. Abre-se, deste modo, uma janela 
de oportunidade de negócios para o 
empresariado nacional, com vista à ala-
vancagem da economia do país e cria-
ção de um ambiente de negócios mais 
inclusivo rumo ao bem-estar dos mo-
çambicanos.■ (Redacção/ CI)  

 

Investigador da Gorongosa recebe 
subsídio da National Geographic para 
estratégia de partilha de conhecimento 

Chitengo (O Autarca) – Ja-
cinto Mathe vai usar uma bolsa da Na-
tional Geographic para criar e imple-
mentar uma estratégia de partilha de 
conhecimento que dê aos estudantes u-
niversitários moçambicanos uma van-
tagem competitiva na candidatura a 
graus avançados. 

O projecto do Jacinto Mathe 
envolve a formação de 40 estudantes 
de licenciatura moçambicanos em Pro-
gramação R, Mendeley Reference Ma-
nager e redacção científica para ini-
ciantes. No final do programa de for-
mação inicial, cada um dos 40 estudan-
tes participantes - sob a supervisão da 
equipa de investigação da Gorongosa e 
do colaborador Gimo Daniel do Museu 
Nacional de Bloemfontein, África do 
Sul - irá formar e equipar mais 10 es-
tudantes com as mesmas competências 
nas suas universidades. 

 

 
Mathe reconheceu a necessida-

de enquanto fazia o curso de licencia-
tura em medicina veterinária em Mo-
çambique e durante a sua bolsa de in-
vestigação no Parque Nacional da Go-
rongosa. 

“Recebi muitos pedidos de aju-
da dos meus colegas e de outros estu-
dantes moçambicanos durante o último 
ano do curso de licenciatura,” disse 
Mathe. “Eles estavam à procura de aju-
da na análise de dados, redacção de 
dissertações e gestão de referências" – 
afirmou.■ (Redacçao/ PNG) 

Nossos serviços:  
- Consultoria Ambiental  

- Planeamento Físico 
- Auditoria Ambiental 

- Consultoria em Minas 
- Consultoria em água e saneamento 

JOSÉ ZECA, Msc 
CONSULTOR 

BEIRA 
SOFALA 

Rua Comandante Gaivão N°160 PONTA-GEA         
Tel: +258 825782820 ,+258 845782820 
Email: zezeca07@gmail.com, zezeca07@yahoo.com.br  

Our services:  
- Environmental consulting 

- Physical planning 
- Environmental audit 
- Minning consulting 

- Water and sanity consulting 
  

JOSÉ ZECA, Msc 
CONSULTOR 

BEIRA 
SOFALA 

Comandante Gaivão Road, N°160 P4NTA-GEA      
Tel: +258 825782820 ,+258 845782820 
Email: zezeca07@gmail.com, zezeca07@yahoo.com.br  
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PARTE 2/5 | CONTINUAÇÃO DA EDIÇÃO ANTERIOR |  

EXCERTOS PARCIAIS AUTORIZADOS DO MAGAZINE 
LUSÓFONO INTERNACIONAL – VUJONGA Nº 39 – DE 46 PÁGINAS 
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Moçambique 

1964 - 1974 
Guiné-Bissau 
(e Cabo Verde):                  
1963-1974. 

Angola: 1961-
1974. 

Pesquisa, resenha e paginação 
de                                João 

Craveirinha, Jr. 

PARTE 5/5 | CONTINUA NO PRÓXIMO NÚMERO |  

A HISTÓRIA POR CONTAR 
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 MASSACRE DE WIRYAMU EM TETE - MOÇAMBIQUE 
“A 16 de Dezembro de 1972, quatro caças-bombardeiros largaram várias bombas 
nas povoações de Wiriamu, Juwau e Chawola. Enquanto isso, cinco helicópteros 
desembarcavam quatro grupos da 6ª Companhia de Comandos, Grupos Especiais 
de Pára-quedistas, mercenários e agentes da PIDE/DGS, os quais cercaram as 
aldeias e desataram a metralhar os aldeões, incluindo mulheres e crianças.” João 
Pedro George 30 de janeiro 
 https://www.sabado.pt/investigacao/detalhe/operacao-marosca 
 

MASSACRE DE WIRYAMU EM TETE 1972 
https://www.youtube.com/watch?v=MBLqftwIN7c 
Guerra do Ultramar: Moçambique - Massacre de 
Wiryamu 

Wiriyamu Massacre     
Wiriyamu Massacre - WikiVisually 

Vídeo dramático do encontro de 
sobreviventes do Massacre                                      
com o comandante português que actuou 
em Wiryamu 

«Massacre de Wiriamu "apagado" da memória colonial 
portuguesa» “Assinalam-se este sábado 45 anos após o massacre de Wiriamu, em 

Moçambique. Historiadores dizem que as atrocidades cometidas pelo exército português foram 
escondidas pela censura.”                                                               
Massacre de Wiriamu ″apagado″ da memória colonial portuguesa | Moçambique | DW | 16.12.2017  

Massacres Wiryamu e Chawola Moçambique 
https://www.dailymotion.com/video/x6m30o3 
 

 

31/10/2016 · ‘Eu diria que casos como os de Wiriamu e Mueda eram casos de 
violência em massa cuja dimensão e intensidade teve aspetos de genocídio. Não 
sei …’ Autor: Bruno Vieira Amaral 
“Wiriamu teve aspetos de genocídio” – Observador (bingj.com) 
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Governador: Coronel Armindo Martins Videira. / Intendente administrativo: 
Hélder Lima dos Santos. / Secção de Aldeamentos: Primeiros-oficiais – João Manuel 
Camelo da Cunha e Manuel Anselmo Rêgo e Sousa. / Administrador de concelho e 
Presidente da Câmara Municipal: Alberto dos Santos Veloso / Serviços de 
Educação: Director escolar – Carlos Manuel Martins de Almeida. / Mocidade 
Portuguesa - 6ª Região - Delegado regional: Dr. Antº Manuel de Guimarães 
Metello. / Mocidade Portuguesa Feminina: Delegada regional – Mª José Vieira 
Guedes Borges de Araújo. Chefe da Repartição de Veterinária – Delegado de 
Sanidade Pecuária - Presidente da Comissão de Caça - Inspector do Matadouro: 
Dr. Emanuel Gaspar da Silveira e Lorena. / Chefe da Repartição de Saúde e 
Assistência, e Director do Hospital: Dr. José da Paz Brandão Rodrigues dos Santos. 
– Chefe da secretaria: Mª de Lourdes Proença. – Auxiliar de administração: Farida 
Macedo Pinto. / Aeródromo: Controlador de 1ª classe, interino: Geraldo Alcino 
Barreto Nunes. / Diocese de Tete: D. Augusto César Alves Ferreira da Silva. / 
Câmara Municipal (alguns serviços) – fiel do Matadouro: Francisco da Silva 
Vieira. / Administrador dos Serviços de Cemitério e de Polícia: – Augusto Macedo 
Pinto. / Serviços de Oficinas, Água e Electricidade – Mecânico encarregado: João 
Martins Vieira.  Mecânico de 1ª classe: Francisco Renato da Silva Vieira. / 
Engenheiro consultor-técnico: Eugénio Rodrigues Sopa. / Associações – Acção 
Nacional Popular: Presidente – Dr. José Tremela Conde. Movimento Nacional 
Feminino: Presidente, vago; secretária – Mª Manuela Gomes Spínola.   
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ADMINISTRAÇÃO COLONIAL DO “DISTRITO” DE TETE                           
– 1972 / 1973 –                                       

FONTE: ANUÁRIO DE MOÇAMBIQUE | EXCERTOS 
 

‘ANUÁRIO DO ESTADO DE 

MOÇAMBIQUE (1972-1973).’ 

‘INFORMAÇÕES OFICIAIS, COMERCIAIS, 
GEOGRÁFICAS E HISTÓRICAS – 51ª 

EDIÇÃO. Lourenço Marques: Editores A. 
W. Baily & CA., Lda. Informações 
Oficiais, Comerciais, Geográficas e 
Históricas.’  
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MOÇAMBIQUE: CABO DELGADO | 1 de Agosto 1974 

“ÚLTIMO ATAQUE ÀS POSIÇÕES MILITARES PORTUGUESAS:                                                            
País recorda assalto ao quartel de Omar”  
“(…) assalto ao Quartel de Omar, em Namatili, distrito de Mueda, província de Cabo 
Delgado. A ofensiva, que teve lugar a 1 de Agosto de 1974, pode ser considerada 
como a última acção armada dos guerrilheiros da Frente de Libertação de 
Moçambique (FRELIMO), e que terá precipitado a assinatura dos Acordos de Lusaka, 
a 7 de Setembro do mesmo ano, que formalizam o fim da luta armada pela libertação 
nacional. Trata-se de um facto histórico e singular que culminou com a rendição e 
subsequente captura de 37 soldados portugueses, sem recurso às armas de fogo.” (…) 

https://macua.blogs.com/moambique_para_todos/2015/08/%C3%BAltimo-ataque-%C3%A0s-
posi%C3%A7%C3%B5es-militares-portuguesas-pa%C3%ADs-recorda-assalto-ao-quartel-de-omar.html 
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«25 de Abril de 2021 | Marcelo pede que não se olhe para a Guerra Colonial apenas 
com os "olhos de hoje"» 
https://www.sabado.pt/portugal/detalhe/25-de-abril-ferro-lembra-as-marcantes-realizacoes-da-democracia 

 

Porém, mesmo entre os soldados comandos, coloniais, houve nessa altura em 
Fevereiro de 1974 quem olhasse a “Guerra Colonial com os olhos de hoje” (2021). 

Em 1975 indicaram-nos com o dedo um homem que passava ao longe:   
- “Sabe a história daquele homem ali? É o caso inédito de um furriel comando da 9ª 
companhia de Moçambique que mobilizou um pelotão (cerca de 30 soldados), 1 alferes 
e outro furriel, e de Negomano em Cabo Delgado atravessaram o rio Rovuma e se 
entregaram à FreLiMo em Tanzania.” 

Viemos a saber muito posteriormente, por outra fonte, que a intriga por 
protagonismo posterior de alpinismo político de um alferes e outro furriel comando, 
por ele mobilizados na altura, o transformaram num Cristo também ‘coroado de 
espinhos’ no calvário de Nachingwea (Tanzania 1975) e em Cabo Delgado 
(Moçambique). Sobreviveu? Não sabemos! A História ainda não registou este Herói de 
Nosso Tempo, que sem disparar um tiro terá demonstrado alto nível de consciência 
política extrapolando o seu tempo e século. ■ JC, Jr. (Vide Evangelho 19.5, João – 
‘Ecce Homo’) 
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