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Sofala com presença expressiva na 55ª da FACIM
- A nossa província esteve bem representada na inauguração da Feira com 220 empresas.
Apesar do Idai, o ambiente económico que Sofala expõem é muito forte e bastante
encorajador – Jorge Fernandes, Presidente da Associação Comercial da Beira (ACB)
Maputo (O Autarca) – A província central de Sofala marca presença de forma expressiva na 55ª Edição
da Feira Internacional de Maputo (FACIM), aberta oficialmente ontem, segunda-feira (26Ago19), pelo Presidente da República, Filipe Nyusi.
A FACIM, cuja sigla significa
Feira Agro-Pecuária, Comercial e Industrial de Moçambique, é o principal
evento de negócios do país, espaço privilegiado onde se juntam produtores,
vendedores, investidores, importadores, exportadores, compradores, entre

Frase:

O financiamento público deve ser reservado ao desenvolvimento de
uma economia social, solidária e ambiental e privilegiar as micro e
pequenas empresas – Rafael Sorano

Presidente Filipe Nyusi e sua comitiva ouvindo
de Jorge Fernandes o pulsar de Sofala

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 27/08/2019
Moeda

País

Compra

Venda

EUR

UE

67.18

68.52

USD

EUA

60.5

61.7

ZAR

RSA

3.96

4.04

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE

SF Holdings,
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA

O Autarca – Jornal Independente, Terça-feira – 27/08/19, Edição nº 3751 – Página 02/06
outros actores económicos.
Organizada pela APIEX – a Agência para a Promoção de Investimentos e Exportações – uma instituição subordinada ao Ministério da Indústria e
Comércio (MIC), a FACIM detém credenciação da UFI – Associação Global
da Indústria de Exposições e ocorre anualmente, sendo a maior amostra internacional e multissetorial das potencialidades econômicas do país, incluindo bens e serviços.
A 55ª Edição da Feira Internacional de Maputo decorre sob o lema
“Moçambique e o Mundo: Alargando o
Mercado, Promovendo Investimento e
Potenciando Parcerias”. Encerra domingo próximo (01Set19) e conta com
a participação de empresas de mais de
duas dezenas de países.
Todas as onze províncias moçambicanas estão presentes na maior
montra económica do país, expondo os
produtos e serviços produzidos a nível
nacional.
“A nossa província (Sofala)
está bem representada na presente edição da feira, com um total de 220 empresas. Apesar do Idai, o ambiente económico que Sofala expõem é muito
forte e bastante encorajador” – afirmou
ao O Autarca Jorge Fernandes, Presidente da Associação Comercial da Beira (ACB).
O líder da maior agremiação
empresarial da região centro referiu
que o ambiente à volta da feira é de
muita expectativa comercial. “Na generalidade, assiste-se o pulsar económico do país; a sua capacidade de produção e inovação a todos os níveis”.
O Presidente da ACB destacou
a participação de empresas ligadas a área de tecnologias de informação e comunicação que aparecem com soluções
extremamente simples e muito funcionais. “Esse é um dos grandes elementos que apreciamos” – enfatizou. Jorge
Fernandes destacou, também, o segmento de pequenas empresas que está
muito bem representado com muitas
novidades.
A Associação Comercial da
Beira representa interesses de aproximadamente novecentas empresas asso-

ciadas e sete associações filiadas, com
interesses específicos essencialmente
nas áreas de comércio, serviços, indústria, turismo e saúde. O Presidente da
agremiação explicou que a ACB para

além da acompanhar as empresas, este
ano explora balcão próprio virado para
a promoção da área de formação profissional e atracção de novos projectos.■ (Chabane Falume)

AECOPS estreia-se na FACIM com
grupo de 14 empresas associadas

Presidente da República sauda Mário da Cruz de Amaral, Presidente da Associação dos
Empreiteiros de Sofala (AECOPS) e Vice-Presidente da Associação Comercial da Beira

Maputo (O Autarca) – A AECOPS – Associação de Empreiteiros
de Construção Civil e Obras Públicas
de Sofala marcou ontem a sua estreia
na participação da Feira Internacional
de Maputo (FACIM), com um grupo
de 14 empresas associadas, nomeadamente (i)- Construção Karina, (ii)- Octávio Chidengo Construções, (iii)- EGEC, (iv)- Moçambique Construções,
(v)- Nova Construções, (vi)- Khey Petroleum, (vii)- Sena Building e Investiments; (viii)- Tatos Botão, (ix)- JD'
Sousa, (x)- TCCS Lda, (xi)- Sermoz,
(xii)- Arqservice, (xiii)- Barreto Empreendimento e (xiv)- Chacus Cic.
A AECOPS apresenta-se como
um parceiro estratégico do governo na
implementação de programas de desenvolvimento através da promoção de
empreitadas de qualidade.
O Presidente da AECOPS,
Mário da Cruz de Amaral, descreve a
ocasião como sendo muito especial para a associação, tendo destacado a recepção, ainda ontem, do Presidente da

Pormenor do encontro entre o Ministro das
Obras Públicas e Habitação, João Machatine (a
esquerda), o Presidente da Federação
Moçambicana de Empreiteiros, Manuel Pereira
(a direita) e o Presidente da AECOPS, Mário
da Cruz de Amaral (no centro)

República, Filipe Nyusi, no stand da agremiação e a audiência com o Ministro das Obras Públicas e Habitação, João Machatine. “Sentimo-nos batante
satisfeitos pelas abordagens afloradas
relativamente as perspectivas de desenvolvimento da indústria de Construção.
A se concretizar nos moldes previstos,
podemos afirmar de viva voz que estamos no bom caminho. É nossa responsabilidade agora nos organizarmos melhor para o aproveitamento pleno fazer
das oportunidades” – salientou.■ (R)

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/
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Uma Data na História
Por: João de Sousa

27 de Agosto de 1957 ... Grupo Desportivo e
Recreativo Textáfrica
O Grupo Desportivo e Recreativo da Textáfrica do
Chimoio (conhecido somente por Textáfrica) é um clube
desportivo sediado em Chimoio, província moçambicana
de Manica. No período colonial foi 3 vezes campeão provincial de futebol, (1969, 1971 e 1973) sendo que em 1976
foi o primeiro campeão nacional de Moçambique independente.
A origem do clube remonta ao Sport Clube de Vila
Pery. A constituição do Grupo Desportivo e Recreativo
Textáfrica é incentivada pelo Eng. Magalhães, que durante
vários anos desempenhou o cargo de director daquela unidade fabril.
No dia 27 de Agosto de 1957, numa sessão solene
para o efeito realizada, foi criado o Grupo Desportivo e Recreativo Textáfrica. Esta agremiação desportiva esteve
sempre integrada na unidade fabril instalada em 1951 e
considerada a maior fábrica têxtil de Moçambique.
Parabéns aos dirigentes, técnicos, atletas e adeptos
pela comemoração dos 62 anos dos “fabris do Planalto”.■

Moza reposiciona-se como banco de referência no mercado
- Uma nova experiência de transformação numa instituição financeira sólida e
universal que cobre todos os nichos de clientes é agora a proposta do banco
Maputo (O Autarca) – O Moza Banco reafirmou o seu posicionamento como banco de referência, com
forte proposta de valor para servir o
mercado num ADN diferente, um
ADN do banco relacional, focado em
todos os segmentos do mercado, onde
a relação com o cliente é um factor primordial da agenda do banco.
A recente aquisição do capital
do Banco Terra Moçambique (BTM) e
a fusão das duas instituições é para o

Moza uma oportunidade de crescimento que agrega valor aos clientes das
duas instituições transformadas num só
banco, sólido e universal que cobre todos os nichos de clientes.■
(Acompanhe na Edição de Amanhã,
a entrevista concedida pelo PCA do
Moza Banco, João Figueiredo, sobre
a fusão do Moza e o Banco Terra
Moçambique – que recposiciona o
banco de referência no mercado
financeiro moçambicano)
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FONTE: INE – INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA – 10 DE FEVEREIRO DE 2017
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Correspondênci@ Electrónic@
Por: Leonel Marcelino, Lisboa

A Forma e o Conteúdo
Vive-se o espectáculo da imagem, em detrimento
do conteúdo. As fardas, os galões, as barbas, as calças esburacadas, os calções provocadores, a opulência das vestes
eclesiásticas dominam as mentes dos protagonistas desta civilização das futilidades. A imagem. A imitação. A carneirada. O rebanho à espera do Pastor.
Os pavões do dia-a-dia passeiam as suas vaidades,
enquanto, à nossa volta, se erguem muros, cresce a miséria,
apagam-se os valores, prega-se o ódio ao outro, vendem-se
armas, crescem os números do desassossego, amplia-se o
deserto, matam-se os mares e os rios, desenraízam-se os jovens, liquida-se o futuro. As estatísticas e os números apagam as pessoas. Chegámos, sem dúvida, a uma encruzilhada. Já aconteceu na história da humanidade por mais de
uma vez. Não há que ter medo. De uma coisa estou certo:
não podemos desistir de ser pessoas. Sempre, em momentos como este, alguém pegou no pendão e encabeçou a luta
por um mundo mais justo para todos. E sempre as pessoas
saíram destas crises de crescimento com mais dignidade.
Erguem-se vozes, por esse mundo fora, contra os bolsonaros, os trumps, os salvinis, os orbans, os maduros, os boris,
os pardais e tantos outros populistas e projectos de ditadores que acabarão por compreender que o futuro passa por
uma democracia robusta onde as pessoas ocupem a primeira linha das preocupações. Mas, cuidado, temos de acordar
e lutar. Sobretudo, convençamo-nos que a luta é de cada
um e de todos. Ressuscitemos o nós e enterremos os egoísmos de cada um.
O Papa Francisco, com a sua sabedoria habitual, alerta que os problemas não se resolvem erguendo muros,
mas, pelo “diálogo, o crescimento, o acolhimento, a educação, a integração”. Também defende uma economia social
e ecológica, ao serviço das pessoas e do meio ambiente.
Refere ainda dois pontos fundamentais: recuperar a ternura,
o papel da mulher, esse ser especial, sem o qual, “o mundo
não funciona”. A propósito, lembra uma palavra, a palavra
“ternura”, que está a desaparecer dos dicionários porque

todos têm medo dela. Ora a palavra “ternura” é património
da mulher. Mas, em vez de a exaltarem, escravizam-na, odeiam-na, matam-na. E acrescenta: “uma casa sem a mulher não funciona”.
Outra grave preocupação tem a ver com o desenraizamento dos jovens. Não se deve confundir “ir às raízes”
com a ideologia conservadora. É fundamental “assumir as
raízes normais, as raízes da tua casa, as raízes da tua pátria,
da tua cidade, da tua história, do teu povo…de…mil coisas”. Por isso, ele aconselha “sempre os jovens a falar com
os velhos e os velhos a falar com os jovens, porque … uma
árvore não pode crescer, se lhe cortarmos as raízes, como
também não cresce, se ficarem só as raízes.”
Ao alcance dos dedos treinados para teclar futilidades, há conteúdos profundos que todos temos de aprofundar, debater, questionar, pôr na primeira linha das nossas
preocupações, sob pena de nos submergirmos como escravos de um ditador qualquer, como esses que já tomaram
conta de nós, sem darmos conta. Por exemplo, atentem no
que se passa com os chineses, que, com palavrinhas mansas
e projectos aparentemente generosos, já mandam em todos
os continentes.
Uma nota final para o Pardal. Inteligentes analistas
afirmam que perdeu. Mentira. Está à beira de conseguir o
que sempre desejou: entrar no Parlamento Europeu para ajudar a impulsionar o caos. Acorda, Povo!■

PR exonera Rosário Fernandes
Maputo (O Autarca) – O Presidente da
República, Filipe Jacinto
Nyusi, exonerou nesta terça-feira (27Ago19) Rosário Bernardo Francisco
Fernandes do cargo de
Presidente do Instituto Nacional de Estatística (INE).
Trata-se de consumação de
um acto que já era previsto
desde a semana passada,

depois de Rosário Fernandes ter declarado publicamente que colocava o cargo a disposição em virtude
da polémica decorrente do
recenseamento eleitoral na
província de Gaza.
Ainda hoje, Filipe
Nyusi exonerou Albano
Macie do cargo de ViceMinistro da Administração
Estatal e Função Pública.■
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