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Empresários de Sofala e do Malawi estabelecem
plataforma de aproximação comercial
` (O Autarca) – RealiBeira
zou-se na tarde de ontem, quarta-feira
(26), na cidade da Beira, um fórum de
promoção de oportunidades de negócio
envolvendo empresários da província
de Sofala e da vizinha República do
Malawi.
O evento foi organizado pelo
Alto Comissariado do Malawi sedeado
em Maputo, o Consulado Geral do Malawi baseado na cidade de Tete, em coordenação com a Agência de Promoção de Importação e Exportação de
Moçambique (APIEX). Participaram
no fórum cerca de trinta empresários
nacionais e malawianos.

Frase:

Frank Viyazhi, Alto Comissário do Malawi em Moçambique (a esquerda) e Félix Machado,
empresário e representante do Conselho Empresarial Provincial (CEP) de Sofala e da
Associação Comercial da Beira (ACB), no forum de promoção de negócios ontem na Beira

Falando em representação do

As feridas do amor só podem ser curadas por
aquele que as fez – Públio Siro

Conselho
Empresarial
Provincial
(CEP) de Sofala e da Associação Comercial da Beira (ACB), o empresário
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Félix Machado enalteceu a iniciativa,
tendo referido que as sinergias produzidas do encontro fortalecem o sector
privado dos dois países. “Temos que aproveitar essa plataforma para o sucesso de todos nós. Uma empresa moçambicana ou malawiana actuando unilateralmente não tem a mesma força em
relação quando elas actuam em conjunto. É importante, também, a confiança
de ambas as partes” – frisou Félix Machado.
O Cônsul Geral do Malawi baseado em Tete, Wilson Moleni, descreveu a ocasião como sendo uma excelente oportunidade para a promoção de
parcerias económicas entre empresários dos dois países. “Esta é uma nobre
ocasião para as duas partes identificarem oportunidades de negócio existentes nos dois países e avançarem na
criação de parcerias para a sua exploração” – destacou.
Por seu turno, o Alto Comissário do Malawi em Moçambique, Frank
Viyazhi, lembrou aos presentes que os
dois países estão divididos por uma
linha comum (fronteira) com uma extensão de mais de 1500 quilómetros, o
que propicia a ocorrência de actividades de comércio formal e informal envolvendo cidadãos dos dois estados.
Frank Viyazhi encorajou aos
empresários de Sofala a investirem no
Malawi, referindo que o país oferece
uma gama de oportunidades para o investimento estrangeiro em diversas áreas de interesse económico, tendo
destacado os sectores de turismo, infraestrutura, comércio, agro-negócio, indústria de manufacturação, entre outros.
“Hoje é uma oportunidade pa-

Parte dos participantes do fórum de promoção de oportunidades de negócio envolvendo
empresários da província de Sofala e da vizinha República do Malawi, ontem na Beira

Nádia Abdula, representante da APIEX

Wilson Moleni, Cônsul Geral do Malawi

ra o início do negócio entre os empresários de Sofala e do Malawi. Aproveitem ao máximo a liberdade de negócio
criada pelos governos dos países da
SADC” – afirmou o diplomata.
A cidade da Beira, refira-se, é
um importante corredor para a transação de mercadorias de importação e
exportação do Malawi – 80 por cento
dos produtos do Malawi passam pelo
Porto da Beira – configurando-se, por
conseguinte, num extraordinário pôlo
de atracção de investimento e promoção de negócios entre os empresários
de Sofala e do Malawi.

A representante da APIEX em
Sofala, Nádia Abdula, incentivou a
parceria entre os empresários de Sofala
e de Malawi, salientando a coincidência das áreas que oferecem oportunidades de investimento e negócio dos dois
lados.
No final do encontro, seguiuse a uma sessão de exposição das empresas e produtos malawianos, que decorreu simultaneamento com o cocktail, tendo constituído uma ocasião de
contacto directo entre os agentes económicos locais e do Malawi.■ (Chabane Falume)
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Businessmen from Sofala and Malawi set up
mon line (border) with an extension of
commercial approach platform
more than 1500 kilometers, which pro-

Beira (The Autarch) - A forum for the promotion of business opportunities involving entrepreneurs
from the province of Sofala and the
neighboring Republic of Malawi was
held yesterday afternoon, Wednesday
(26), in the city of Beira.
The event was organized by
the Malawi High Commission based in
Maputo, the Malawi Consulate General
based in the city of Tete, in coordination with the Mozambique Import and
Export Promotion Agency (APIEX).
Approximately thirty national
and Malawian entrepreneurs participated in the forum.
Speaking on behalf of the Provincial Business Council (CEP) of Sofala and the Commercial Association
of Beira (ACB), the businessman Felix
Machado praised the initiative and said
that the synergies produced by the meeting strengthen the private sector of
both countries. "We have to take this
platform to the success of all of us. A
Mozambican or Malawian company
acting unilaterally does not have the
same force in relation when they act
together. It is important, also, the trust
of both parties" - noted Felix Machado.

two countries are divided by a comTete-based Malawi Consul General Wilson Moleni described the occasion as an excellent opportunity to
promote economic partnerships between entrepreneurs in both countries.
"This is a noble occasion for the two
parties to identify existing business opportunities in both countries and to advance in the creation of partnerships
for their exploitation," he said.
The High Commissioner for
Malawi in Mozambique, Frank Viyazhi, reminded those present that the

Félix Machado (left), Frank Viya zhi
(center), talking with an exhibitor in the
forum to promote business opportunities
involving entrepreneurs from Sofala
province and the neighboring Republic of
Malawi, in city of Beira

vides for the occurrence of formal trade activities and informally involving
citizens of the two states.
Frank Viyazhi encouraged Sofala entrepreneurs to invest in Malawi,
noting that the country offers a range
of opportunities for foreign investment
in several areas of economic interest,
highlighting the tourism, infrastructure,
commerce, agribusiness, industry manufacturing, among others.
"Today is an opportunity to start the business between Sofala and
Malawi entrepreneurs. Make the most
of the freedom of business created by
the governments of the SADC countries" - said the diplomat.
The city of Beira is an important corridor for the transaction of import and export goods from Malawi 80 per cent of Malawi's products pass
through the Port of Beira - thus forming an extraordinary attraction pole
investment and business promotion among entrepreneurs in Sofala and Malawi.
The APIEX representative in
Sofala, Nádia Abdula, encouraged the
partnership between Sofala and Malawi entrepreneurs, highlighting the
coincidence of areas offering investment and business opportunities on
both sides.
At the end of the meeting, it
was followed by an exhibition of Malawian companies and products, which
took place simultaneously with the
cocktail, and provided an opportunity
for direct contact between local and
Malawian business agents.■ (Chabane
Falume)
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Precisamos capitalizar experiência do Malawi na
produção de piscicultura e mel
- Atanásio Rocha, empresário de Sofala baseado em Caia
Beira (O Autarca) – A vizinha República do Malawi está muito avançado no desenvolvimento da actividade de piscicultura e produção de
mel. Por coincidência, essas duas áreas
tem sido uma aposta nos últimos anos
em Moçambique, particularmente em
alguns distritos da província central de
Sofala.
Atanásio Rocha, empresário de
Sofala baseado em Caia, que participou do fórum de promoção de oportunidades de negócio entre agentes económicos desta província e da vizinha
República do Malawi, considerou importante o sector privado local capitalizar a experiência dos malawianos no
desenvolvimento da actividade de piscicultura e produção de mel.
“Fico feliz de acompanhar que

vocês estão avançados na piscicultura e
aquacultura. Essa é uma área que tem
sido nossa grande aposta, mas falta-nos
fábrica de ração para o peixe. A nossa
ração vem de Seychelles ou da África
do Sul. Internamente ainda não temos
fábrica de ração. Precisamos também
capitalizar a vossa experiência na criação de peixes em gaiolas” – afirmou
Rocha.
O empresário destacou também a produção do mel, um produto
considerado de muita procura no mercado europeu. “O nosso distrito tem
condições ideiais para a produção do
mel. Precisamos tecnologia para a nossa população incrementar a produção
do mel”.
O Alto Comissário do Malawi
em Moçambique, Frank Viyazhi, fri-

Atanásio Rocha, empresário de Sofala
baseado no distrito de Caia

sou a importância dos empresários dos
dois países estabelecerem parcerias
que promovem a actividade de negócio
entre si e também assegurarem benefícios soócio-económicas às comunidades locais, sublinhando a componente
treinamento e transmissão de experiências e conhecimentos.
Caia, refira-se, devido a sua
proximidade com o Malawi é o distrito
de Sofala com maior intercâmbio comercial com o país vizinho.■ (CF)

We need to capitalize on Malawi's experience in the
duct considered to be very demand in
production of fish and honey
the European market. "Our district has
- Atanásio Rocha, businessman from Sofala based in Caia
Beira (The Autarch) - The
neighboring Republic of Malawi is very advanced in the development of the
activity of fish farming and honey production.
Coincidentally, these two areas have been a focus in recent years
in Mozambique, particularly in some
districts of the central province of Sofala.
Atanasio Rocha, a Caia-based
Sofala entrepreneur who participated
in the forum to promote business opportunities between economic agents
in the province and the neighboring
Republic of Malawi, considered it im-

portant for the local private sector to
capitalize on the experience of Malawians in the development of fish farming and production of honey.
"I am happy to accompany you
that you are advanced in fish farming
and aquaculture. This is an area that
has been our big bet, but we lack the
fish feed factory. Our ration comes
from Seychelles or from South Africa.
Internally we do not have feed factory
yet. We also need to capitalize on your
experience in raising caged fish, "Rocha said.
The entrepreneur also highlightted the production of honey, a pro-

ideal conditions for the production of
honey. We need technology for our population to increase the production of
honey".
Malawi's High Commissioner
in Mozambique, Frank Viyazhi, referred the importance of entrepreneurs in
both countries to establish partnerships
that promote business activity among
themselves and also ensure socio-economic benefits to local communities,
underlining the component of training
and transmission of experiences and
knowledge.
Caia, due to its proximity to
Malawi is the Sofala district with the
largest commercial interchange with
the neighboring country.■ (CF)
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Correspondênci@ Electrónic@
Por: Viriato Caetano Dias
(viriatocaetanodias@gmail.com)

Ecos do muro das lamentações do Zóbuè
Estamos perante uma ditadura pior que todas as outras, que obriga toda a gente a usar palavras
como quem pisa ovos – porque os defensores do politicamente correcto são sensíveis a qualquer
objecção ou ideia que lhes desagrade ou não faça parte dos seus cânones, sob pena de ser
considerada discurso de ódio; pensar ou agir diferentemente destas minorias é ser homofóbico.
Padre Manuel Maria Madureira da Silva in Reflexos – Eu, o Espelho e a Consciência
A azáfama e o frenesim que caracterizam a cidade
de Maputo obrigam-me – de tempos em tempos - ao repouso em zonas mais recônditas do país, para recobrar forças e
energias, bem assim recuperar o sono reparador que a dita
civilização retira. No “menu” dos locais apetecíveis, Zóbuè
tem sido a preferência, pela conjugação do clima fresco e
uma descomunal tranquilidade que é interrompida pelo rufar dos tambores quando, às vezes, os nhaus entram em cena. São impressionantes os zobuenses: não aceleram o vagar e nem retrocedem o passo. Também não desperdiçam o
tempo, porque estão engajados no trabalho (agricultura).
Encaixa-se, para os zobuenses, o provérbio makuwa que
diz “As pernas estendem-se em função do tamanho da
esteira”, reiteradamente dito, em vida, pelo saudoso Professor Alberto Viegas, nas nossas sempre frutificantes/produtivas conversas em Nampula.
São pensamentos que nos apelam a pautar pelo realismo, para que o passo a dar e a exigência a colocar não
estejam em dissonância com as reais possibilidades e capacidades. Devemos agir em função do que possuímos e podemos, sem entusiasmos nem euforias exagerados. É como
querer fazer-se de lord, quando, na realidade, você é um
despossuído, carente, pelintra. É como querermos nos apresentar ou agir como um país rico, quando, na verdade, somos subdesenvolvidos. O pobre, sem desmentir a sua condição, deve saber o que é e não é capaz. Isto não significa
vestir a roupa de falsa modéstia, mas, apenas, ter os pés
bem assentes no terreno, sem ambições desmedidas nem
subalternidades inexplicáveis.
No muro das lamentações do Zóbuè ouvi, além dos
desabafos de Chavalira reportados na crónica passada, o
diálogo entre Culambandeu e Malunga. O primeiro, mais
ríspido nos comentários, afirmava que Moçambique não

conseguirá suplantar a pobreza sem antes defender a propriedade privada e sem darem garantias que é mesmo privada, no tempo e no espaço nacional. O segundo, mais católico, argumentava que a propriedade privada deixaria os
zobuenses sem terra, o principal meio de sobrevivência.
Para Culambandeu, a solução dos problemas de
Moçambique está na terra. A terra ocupa, na Constituição,
uma posição nuclear e central nos processos de desenvolvimento. Os recursos naturais, por mobilizarem grandes capitais, tornar-se-ão instrumentos fáceis de usar pelo grande
capital. Por exemplo, o petróleo, a haver, será para os gananciosos do costume. A maioria da população ficará com
umas migalhitas. Os prejuízos, se houver um derramamento
de crude, uma plataforma a arder (como ardeu durante anos
uma na Beira) ou outro azar e/ou incompetência, será paga
por todos os moçambicanos. Ademais, os assentamentos
que ocorreram, não me parece muito diferente, nas consequências, do que o que era feito no tempo do império
português. E o motivo, o mesmo: a ganância.
Malunga, homem de baixa estatura e de falas mansas, referiu-se aos progressos do país nas infra-estruturas
que têm sido construídas desde a independência. Infelizmente, entendimento contrário tem Culambandeu, céptico e
saudoso masoquista, entende que essas construções são insignificantes, visto que uma grande parte dos moçambicanos ainda se ressente de serviços básicos. Nas duras palavras de Culambandeu, transcrevo: “Parece que esqueceu
que receberam com a independência estradas, fábricas,
casas, barragens, agricultura, portos do mar e sei lá que
mais. Quarenta anos depois, multiplicaram por quanto?”
Electricista de profissão, Culambandeu espumava
na boca e lançava fortes golpes no frágil muro das lamenta-

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/
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ções do Zóbuè, apontado a falta de oportunidade como a
causa das frustrações dos zobuenses. Como pode, dizia ele,
um posto administrativo que ocupa a categoria de celeiro
da província de Tete, incluindo do vizinho Malawi, haver
falta de uma agência bancária? Aqui, no Zóbuè (uma visão
comungada por Malunga, a única em que ambos estiveram
de acordo) não existe a “famigerada” FIPAG nem EDM, existe, sim, uma porção de moçambicanos que os benefícios

À essa adversidade, junta-se as desigualdades sociais. Os políticos, nas palavras de Culambandeu, não compreendem que não é possível vencer a pobreza sem combater as desigualdades sociais e regionais. É preciso construir
um Moçambique para todos, como almejaram Mondlane,
Samora… Zicomo e um abraço nhúngue à minha sobrinha
Brígida que, apesar de todas as dificuldades do Zóbuè, consegue soltar um sorriso de alegria e de esperança.■

Vodacom torna-se primeira operadora a lançar
focada na inovação e acima de tudo,
tecnologia 4G em Moçambique
em proporcionar uma experiência cada
Com este serviço, a Vodacom oferece banda larga
móvel com conexões de internet que possibilitam
a navegação em alta velocidade e garante flexibilidade
na operação de dados e voz aos Clientes

Maputo (O Autarca) – No
mês de Julho a Vodacom renovou o
seu compromisso, recebendo uma nova
autorização para o seu pleno funcionamento, a Licença Unificada de Telecomunicações. Esta licença permite que,
de entre outros vários serviços, se dê início ao lançamento da rede 4G (LTE).
Foi dentro deste contexto, que nesta
quinta-feira dia (27), a Vodacom anunciou formalmente que depois de passar
por uma fase de testes, torna-se na pri-

meira operadora a lançar o serviço 4G
em Moçambique.
Esta tecnologia de quarta geração é centrada na rapidez e maior flexibilidade (vídeos, jogos online, chamadas em conferência e outros), sem descartar a importância da voz.
O Presidente do Conselho de
Administração da Vodacom, Salimo
Abdula, afirmou no seu discurso que
“com esta tecnologia, confirmamos o
nosso posicionamento como empresa

vez melhor para os nossos Clientes.
Estamos a dar um importante passo na
melhoria dos serviços à todos os níveis, tanto individual como corporativo”.
A implantação de uma rede
4G, requere um investimento considerável na modernização da infraestrutura, investimento este que irá acontecer
faseadamente, ao longo dos próximos
tempos.
Numa primeira fase, a rede 4G
estará disponível nas cidades de Maputo, Matola, Nampula, Beira e Município de Dondo.
Para que os clientes possam
desfrutar da rede 4G, devem ter um telefone e cartão SIM que suporte a tecnologia. A troca dos cartões SIM pode
ser feita numa loja Vodacom localizada numa destas cidades.
Durante a fase de lançamento,
a Vodacom irá oferecer aos clientes
com telefone e cartão SIM compatível,
4 Gigabytes (com duração de 30 dias)
para que possam desfrutar e experienciar esta nova tecnologia.
A Vodacom mantém assim o
compromisso de ser piorneira na introdução de inovações, fantásticas ofertas,
promoções, produtos e serviços no
país.■ (Redacção)

O seu Diário Electrónico Editado na Beira
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Mulheres líderes debatem em Maputo mecanismos de
participação na tomada de decisões

Maputo (O Autarca) – A Cimeira Internacional das Mulheres Líderes Mundiais, que teve lugar em Maputo, reuniu uma rede de mulheres excepcionais para compartilharem experiências visando impulsionar a participação na tomada de decisões socioeconómicas dos seus países.
O encontro, que decorreu de
quarta-feira (26) a quinta-feira (27) de
Setembro, juntou líderes que conversaram sobre o seu papel no processo de
desenvolvimento dos seus países. O evento teve origem na união de esforços
entre a Federação das Mulheres Empresárias da Comunidade de Países de
Língua Portuguesa (FME CE-CPLP) e
a African Influence, organização vocacionada na divulgação de oportunidades de negócio.
Na sua intervenção durante a
conferência, a Presidente da FME CECPLP, a empresária Maria Assunção
Abdula, sublinhou que empoderar a
mulher é um grande passo para o desenvolvimento das Nações,“A aceleração do crescimento económico só pode
ocorrer com a participação, mais activa, das mulheres nas diferentes áreas
do mercado de trabalho. Assim, a erradicação da desigualdade de género através da emancipação das mulheres
torna-se fundamental para o sucesso
das empresas”.
A Vice-Ministra da Juventude
e Desportos, Ana Flávia Azinheira, que

representou o Governono, apelou ao
reconhecimento do contributo da mulher no crescimento da economia. "A
mulher tem um papel preponderante
para o desenvolvimento do nosso país
e socioeconómico da região, é importante desconstruir a imagem do seu sofrimento, acelerando o seu potencial,
focando na rapariga e nas oportunidades para todos os jovens".
De lembrar que, no ano passado, a Cimeira Internacional de Mulheres Líderes teve, enquanto estreia, como principal convidada de painel a an-

Empresária moçambicana Maria Assunção
Abdula, Presidente da FME CE-CPLP

tiga Primeira-ministra Luísa Diogo a
discutir e inspirar assuntos sob o
mesmo prisma, focado na atribuição de
ferramentas, estratégias e passos para
uma liderança de sucesso.

O seu Diário Electrónico Editado na Beira
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METÁFORA do TITANIC

ANGOLA 09-2018 – PARADIGMAS
RESILIÊNCIA DUM
ELÁSTICO ESTICADO:
ATÉ QUANDO? 1-2

Na tragédia em 15 de Abril de 1912,
do naufrágio do gigantesco navio Titanic, os
passageiros da 1ª classe foram os primeiros a
tentar abandonar o transatlântico a afundarse no gélido Atlântico Norte. Região do Oceano de perigosos icebergs, montanhosos,
pontiagudos, flutuantes e inesperados.
Em política há muitos “icebergs!”

Quando numa revolução, seja de que
ideologia for, o derrubado poder político
estabelecido é substituído, há sempre o perigo de populismo, sem dó nem piedade,
que agite as massas populares. Isto é, da aplicação indiscriminada da justiça no lema
latino da “dura lex, sed lex” (a lei é dura,
mas é a lei), sem ponderar os prós e contras, e suas atenuantes, à anarquia, é um
passo.
Pois há que “sopesar cum grano salis” e cada caso é um caso. O contrário será
o caos social que ultrapassará os mentores
da mudança, sem controlo. É que a motivação do ulular ensurdecedor das multidões,
por natureza iconoclastas, ressentidas pelas
injustiças sofridas, pode embriagar de poder justicialista a torto e a direito, os seus

novos líderes contra os seus antigos companheiros de privilégios.
Por outro lado, a legitimidade de reposição dos bens extorquidos ao erário público, pelos seus perpetradores, não sendo
panaceia para todos os males, ajuda.
A História tem exemplos dramáticos
e irreparáveis que afundaram nações no caos, devido aos “excessos revolucionários.”
É paradigmático, o exemplo da Revolução Francesa liderada pela burguesia contra a aristocracia caduca. Iniciada em 17 de
Junho de 1789, ela promoveria, anos mais
tarde, um sargento a imperador que imitaria
o que a revolução 2022
tinha condenado – uma
aristocracia francesa decadente e prepotente.■
(CONTINUA) MK©

Mphumo Kraveirinya é (PhD) Doutor em CIÊNCIAS da Comunicação e Cultura pela Universidade de Lisboa (ex.
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‘Afro-Europeu,’ apresentou um PowerPoint na Universidade de Tampere, na Finlândia.■
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