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“Queremos livre circulação de pessoas, bens e 
capitais para alavancar os nossos negócios” 
 

- Maria da Assunção Abdula, Presidente da FME CE CPLP, no 2º Fórum 
Internacional de Mobilidade e Inovação, realizado segunda-feira, em Lisboa 
 
 
 Lisboa (O Autarca) – A Pre-
sidente da Federação das Mulheres 
Empresárias e Empreendedoras da Co-
munidade de Países de Língua Portu-
guesa (FME CE-CPLP), a proeminente 
empresária moçambicana Maria da As-
sunção Abdula, defendeu em Lisboa a 
importância de enriquecimento do de-
bate sobre a necessidade de melhorar 
os mecanismos de mobilidade e incre-
mentar a inovação nos processos pú-
blicos e privados dentro dos países da
   

CPLP, possibilitando deste modo à 
melhoria do ambiente de negócios nos 
países da comunidade. 
 Falando na abertura do 2º Fó-
rum Internacional de Mobilidade e I-
novação, realizado na última segunda-
feira (23Set19), em Lisboa, Maria Ab-
dula destacou que é vital para um em-
presário ou empresária da CPLP poder 
investir, que as fronteiras de entrada 
nos países da comunidade não sejam 
barreiras para a fácil e  rápida  desloca- 

 
Maria da Assunção Abdula, Presidente da 
FME CE CPLP, na abertura no 2º Fórum 

Internacional de Mobilidade e Inovação, esta 
segunda-feira, em Lisboa, Portugal   

Frase: 
Envelhecer, qualquer animal é capaz. Desenvolver-se é 
prerrigativa dos seres humanos. Somenete uns poucos 
reivindicam esse direito - Osho 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA 

MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 27/09/2019 
Compra Venda Moeda País 

66.89 68.23 EUR UE 

61.3 62.53 USD EUA 

4.06 4.14 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 
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Pormenor da plateia e pódio do 2º Fórum Internacional de Mobilidade e Inovação 
 

 
Pormenor de um dos momentos de debate, com destaque da Isabel dos Santos no meio  

ção deste empresário. É importante que 
os recursos humanos com conhecimen-
to e capacidade para inovar, não sejam 
‘’travados’’ pelas barreiras burocráti-
cas que muitas vezes tem constituído 
impedimento para o desenvolvimento 
dos nossos países” – salientou. 
 “Nós estamos muito felizes 
porque houve uma grande aderência. 
Era necessário fazer este fórum porque 
a mobilidade é um dos grandes temas, 
um dos grandes desafios que nós temos 
na Federação. Queremos que seja algo 
que acontece nos nove países da CPLP. 
Nós queremos a livre circulação de 
pessoas, bens e capitais, para nós po-
dermos alavancar os nossos negócios”. 
 O 2º Fórum Internacional de 
Mobilidade e Inovação, organizado pe-
la FME CE-CPLP, contou com a pre-
sença de 300 participantes, reunindo 
ainda 23 palestrantes, dentre os quais 
19 mulheres líderes, que partilharam as 
suas experiências, conhecimento e ide-
ias inovadoras com todos os presentes. 
 A influente empresária Ango-
lana, Isabel dos Santos, referindo-se a 
importância do encontro, sublinhou 
que “quando se faz algo relevante e ú-
nico isso sempre se transforma em va-
lor”, tendo apelado as mulheres empre-
sárias e empreendedoras do espaço da 
CPLP a seguirem em frente e a olha-
rem o mundo com determinação. 
 Por seu turno, Nelma Fernan-
des, Vice-Presidente da FME CE-
CPLP, descreveu o evento como sendo 
de extrema importância para o mundo 
empresarial feminino “porque o nosso 
foco é no emponderamento das mulhe-
res”. 
 Salimo Abdula, empresário 
moçambicano e Presidente da Confe-
deração Empresarial da Comunidade 
de Países de Língua Portuguesa (CE-
CPLP), que interveio na abertura do 
fórum, afirmou que “é aqui onde per- 
cebemos o potencial que temos tam-
bém no empresariado feminino. Se nós 

 
 Salimo Abdula, Presidente CE CPLP 
 

valorizar o importante contributo das 
mulheres da CPLP, através do seu tra-
balho e esforços ■ (Redacção/ FME 
CE-CPLP) 

conseguirmos emponderar de facto o 
poder económico do espaço da CPLP 
às mulheres, podem imaginar o que se-
rá a transformação desse sector, tor-
nando-o mais activo, aquilo que é o va-
lor agregado a CPLP”. 
 Augura-se que iniciativas simi-
lares, sejam replicadas pela classe em-
presarial nos outros países da CPLP, 
contribuindo assim e actuando como a-
gentes da transformação, desenvolvi-
mento social e crescimento económico 
da Comunidade lusofona. 
 Criada a 29 de Julho de 2016, 
em Lisboa, a FME CE-CPLP é uma or-
ganização que nasce da necessidade de 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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Directoria da CE-CPLP se reúne em Portugal 
  A directoria da Confederação 
Empresarial da Comunidade de Países 
de Língua Portuguesa (CE-CPLP) reú-
ne-se anteontem, quarta-feira (25Set 
19), em Albufeira, no Algarve, Portu-
gal, em reunião ordinária dirigida pelo 
respectivo pre-sidente, o empresário 
moçambicano Salimo Abdula.  
  O encontro debruçou a agenda 
de trabalho e o plano de actividades da 
entidade, estatuto, propostas de novos 
associados, entre outros assuntos.  
 Ontem, entretanto, a CE-CPLP 
recebeu em Portugal a delegação de 
empresários do Estado do Paraná, pro-
movida pelo seu associado FACIAP e 
seu presidente Marcos Tadeu. Ainda 
ontem, a CE-CPLP recebeu o Presi-
dente da Câmara de Óbidos, Humberto 
Marques, que eseteve junto com em-
presários de Óbidos.■ (Redacção) 
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@ De Interesse Comunitário e da Mobilidade Rodoviária,... 
 

Por: Eng. Carlos Sousa  
Formador Especialista & Certificado para a região SADC 
Membro da Academia - MasterDrive S.A. homologado por Advanced Driving Institute of Africa 

Mitos relativos ao USO do Cinto de Segurança no 
Automóvel! 
 

 

 Somos Africanos, e damos ouvidos atentos a mitos, 
nada de mal, porém,.. 
 Sempre que esses mitos se relacionem com segu-
rança rodoviária ou de outra ordem, mas justamente preve-
nindo-se por vidas,.... 
 Importa conhecermos e esclarecermos alguns mi-
tos relacionados com o uso do cinto de segurança nos veí-
culos rodoviários... 
 

O homem que inventou o cinto de segurança de 3 pontos 

 Chamava-se Nils Ivar Bohlin de nacionalidade 
Sueca, e construiu no final da década de 50 o primeiro 
cinto de segurança tal como hoje conhecemos, induzido em 
1959 a equipar de sárie em produção o automóvel Volvo 
PV544. 
 Há no entanto mitos enraizados em vícios cultu-
rais e que fazem com que o cinto de segurança nem 
sempre seja usado devidamente.  
 Enquanto que na verdade este elemento de segu-
rança passiva é um eficaz e eficiente meio de protecção 
dos ocupantes de um qualquer veículo rodoviário. 
 Passadas tantas décadas após ter sido introduzido, 
o CINTO de SEGURANÇA parece ter parado no tempo, 
sem que tenha sofrido grandes inovações. 
 No entanto, apesar deste paradoxo, o cinto de segu-
rança  é o elemento que mais vidas tem salvo. 
 

Faça um clique no cinto de segurança, previne pela sua 
vida e também pela dos que transporta consigo 
 

   

 Clique! Já está. Todos prontos para dar inicio a 
uma viajem segura e seguros para viajar em segurança e 
por isso mesmo, em conforto. É um clique que faz toda a 
diferença na vida de muita gente, de muitos milhares de u-
tilizadores do meio rodoviário. 
 Ainda que a utilização do CINTO de SEGURAN-  

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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prestação de socorro e de segurança prisional, bem como os 
respectivos agentes de autoridade e bombeiros transporta-
dos nesses veículos, quando as características da missão o 
justifiquem.  
 Nos transportes públicos, todos os passageiros 
devem usar cinto de segurança, nos táxis (no banco da 
frente e no banco de trás) e nos autocarros que tenham 
cintos de segurança disponíveis. 
 Claro que representa uma enorme prevenção e 
segurança acrescida. 
 

5º falso mito: 
O cinto pode deixar-me preso num acidente com fogo ou 
água 
 Acidentes que envolvam fogo ou água são pouco 
frequentes. Mas, se ocorrerem, a melhor probabilidade de 
sobrevivência está no facto dessa pessoa manter-se cons-
ciente, sem ferimentos graves e na total plenitude das 
suas faculdades.  
 Ao invés do que se julgue e ao contrário do quinto 
destes mitos, o maior perigo num sinistro que acabe por en-
volver fogo ou água está no impacto que antecede o en-
contro com o fogo ou a imersão na água.  
 Se alguém não tiver o cinto devidamente colocado, 
é provável que na colisão fique gravemente ferido ou até 
mesmo que perca a vida, antes do contacto e eventual en-
volvimento com as chamas ou de sufoco na água. 
 Seja Chapa,  mova, My Love, Autocarro, Táxi-
mota ou Camião,.. 
 Temos de saber dirigir Volantes, olhando pelas ro-
das ajustadas e guiadas conformes com os ocupantes, car-
gas, clima e disciplina no Nosso chão!   

 A solução ?... educar-mo-nos por aprumo pro-
fissional,..   

 Podemos facilmente desempenhar alinhados ao 
desenvolvimento, nossos chefes devem atribuir mais a-
tenção e aplicarem o dever disciplinar, ao facilitar-nos 
estarmos equipados de apetrecho (valores de conheci-
mento e reforço da cultura profissional) ao sabermos tra-
var aquilo que constitui risco, e exagerados gastos em 
custo desnecessário!   

 Correcto uso de Veículos, Gestão da frota, Con-
dução Defensiva e Avançada, método Recovery dentro e 
fora da Estrada, Equipamentos, Instalações, Avaliação e 
Formação atendendo as actividades criticas na PREVEN-
ÇÃO de RISCO de harmonia com os Procedimentos  de 
HSE.■  

ÇA esteja felizmente muito divulgada e de uso generalize-
do, mesmo assim, ainda há mitos falsos na mente de mui-
tas pessoas que fazem com que este acessório nem sem-
pre seja  disciplinarmente respeitado e colocado. 
 

1º falso mito: 
O cinto de segurança protege apenas quem o utiliza 
 Se um passageiro viajar à solta e ocorrer um aci-
dente ou uma travagem brusca, poderá embater em quem 
conduz ou noutros passageiros. A força deste impacto po-
de ser brutal, sendo causa de lesões muito graves nos ocu-
pantes do veículo. Por esta razão, utilizar cinto de seguran-
ça é um dever de todas as pessoas, para evitar colocar em 
risco a vida dos outros. 
 

2º falso mito: 
Perto de casa e em viagens pequenas não é preciso pôr o 
cinto 
 Os acidentes são causados por muitos factores dis-
tintos e podem ocorrer em qualquer percurso ou local e 
a qualquer velocidade. Por este motivo, mesmo com o 
veículo temporariamente parado, em viagens curtas e 
ou em locais com pouco trânsito e a baixas velocidades é 
essencial utilizar o cinto de segurança.  
 Pensar que “vou já ali” e por isso “não preciso 
pôr o cinto” pode resultar um acidente fatal. 
 

3º falso mito: 
Usar o cinto de segurança pode atrapalhar em caso de 
acidente 
 O cinto de segurança salva, tem salvo e continua 
salvando a vida de vários milhões de passageiros, que 
não sobreviveriam se não o estivessem a usar.  
 São raros os casos de pessoas cujo socorro foi difi-
cultado por estarem a utilizar o cinto de segurança. Pelo 
contrário, são muito frequentes as mortes de pessoas que 
não o utilizavam. Usar o cinto de segurança ajuda, de fac-
to, a salvar vidas em caso de acidente. 
 

4º falso mito: 
Os cintos de segurança não são obrigatórios nos táxis e 
autocarros com cinto 
 Estão isentos do uso de cinto de segurança as pes-
soas que possuam um atestado médico de isenção por gra-
ves motivos de saúde, passado pela autoridade de saúde da 
área da sua residência. A lei na maioria dos lugares neste 
planeta, prevê ainda a dispensa do uso do cinto de segu-
rança, dentro das localidades os condutores de veículos 
das forças de segurança, de órgãos de  polícia  criminal,  de
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Cidade da Beira – Sofala, que solução para 2020? 
 

Será que a cidade da Beira não pode crescer mais, caso contrário afunda-se? 
 

apontamento de Mphumo João Craveirinha (PhD) 
 

“VENTOS FORTES MAIS INTENSOS ESTA NOITE NA BEIRA” 
 Em directo da Beira, na madrugada de 25 de 
Setembro 2019 por (WhatsApp), via comunicação te-
lefónica, recebemos do jornalista Falume Chabane 
fundador do jornal ‘O Autarca,’ uma detalhada infor-
mação apreensiva sobre ‘a cidade da Beira estar nesse 
exacto momento a ser sacudida por ventos fortes a-
nunciados com antecedência pelo INAM [Instituto 
Nacional de Meteorologia de Moçambique] …’ 

 Ora esta situação é cíclica de prenúncio de e-
ventual calamidade natural na região costeira da Áfri-
ca Oriental, devido à aproximação das históricas mon-
ções que há séculos assolam todo o Sudeste Asiático, 
nomeadamente, no ‘Mar da Índia’ ou ‘Indian Ocean,’ 
vulgo Oceano Índico em português.  

Monções – ventos, chuvas e marés, cujas cor-
rentes marítimas, séculos antes dos europeus, favore-
ceram navegadores asiáticos aportarem Moçambique. 
E, a navegadores europeus e turcos nas viagens ao O-
riente pelo canal de Moçambique. Essas correntes ma-
rítimas funcionam de Outubro a Março todos os anos, 
mas por duas etapas: 

- a chamada ‘Monção de Inverno’ desce do O-
riente com maior intensidade de Novembro a Feverei-
ro. E, a ‘Monção de Verão’ de Abril a Setembro, 
quando as correntes marítimas e seus ventos ‘sobem’ 
de regresso. Independentemente deste factor incontor-
nável da natureza se ajustando, subjaz a contribuição 
calamitosa humana na degradação do meio-ambiente 
urbano, suburbano e periurbano da Beira a caminho de 
meio milhão de habitantes (grosso modo), num espaço 
que mal suportava metade dessa população, antes da 
independência de 1975. 
 Referimo-nos à desenfreada explosão demo-
gráfica de que a cidade da Beira tem sofrido desde 
1964 por motivos da guerra colonial portuguesa versus 
avanço da guerrilha moçambicana pró-independência.  
Porém, situação que piorou também por motivos de 
outra guerra a partir  de  1976,  após  a  independência,   

mas de insurreição interna iniciada nessa região de So-
fala, a partir de Manica, apoiada pela Rodésia de Ian 
Smith e pelo regime do apartheid da África do Sul.  

Factores dos quais o recém país moçambicano 
sofreria danos irreparáveis patentes ainda hoje na e-
norme miséria, nos hábitos e costumes de incivilidade, 
e criminalidade. 

Um desses danos que abalou a cidade foi o ê-
xodo, por sobrevivência, das populações do interior de 
Sofala para a cidade da Beira fugindo da instabilidade 
civil-militar provocada por ambos os lados. (Nenhuma 
guerra é boa para o corpo e alma). O Grande Hotel é 
prova viva.  

Essa movimentação humana desesperada, des-
controlada, agravou a situação habitacional em tempo 
de monções. O deficiente saneamento básico e drena-
gem, entupiria as saídas para o mar dos esgotos, inun-
daria os níveis freáticos do rio Chiveve que atravessa a 
cidade localizada por cima do pântano de Aruângua a 
partir de finais do século XIX (1887-1907). (A foz 
próxima do rio Pungue, não ajuda). A zona da Ponta 
Gea acabaria por sofrer erosão sobre erosão agravada 
pelas construções impróprias.   

Abordamos esse tema de outro ângulo, na edi-
ção deste jornal numa ‘Série de 3 apontamentos segui-
dos, iniciada no nº 1122 do jornal O Autarca de 31 Ju-
lho 2006; Segunda-feira e repetida na Edição nº 2746 
– Página 3/4, de Quarta-feira – 14/05/14:  

… “Em Julho seguinte [1962] deu-se início às 
obras de Drenagem e Enxugo da Zona Suburbana 
(mais precária e de demografia maioritária africana e 
de núcleos asiáticos). 
 Eventualmente, seria dada prioridade ao Su-
búrbio, para evitar a propagação de problemas de saú-
de para a cidade – cimento da Beira, aonde residia 
com mais regalias e melhor infra-estruturas de instala-
ções a população europeia minoritária (menos de me-
tade da população suburbana).” … 
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TO DA ZONA URBANA. Foram projectos elabora-
dos na Direcção Geral de Obras Públicas e Comunica-
ções do Ministério do “Ultramar” de Portugal. Con-
cluídos em Fevereiro de 1962 e aprovado pelo Conse-
lho Superior de Obras Públicas e pelo Ministro do Ul-
tramar, Prof. Dr. Adriano Moreira. Responsável geral 
pela equipa de Engenheiros do Ministério do “Ultra-
mar” –, o emérito Prof. Eng.º Celestino da Costa (hoje 
jubilado com cerca de 93 anos).» ■MJC 

… Essa nossa crónica intitulava-se “Drenagem 
e saneamento da cidade da Beira e da região suburba-
na (The Beira Sewerage and its Surroundings Draina-
ge) – A partir de 1960 a Fevereiro de 1962, houve um 
Estudo de um Plano Director Geral para a Cidade da 
Beira – Aruângua kuSena. Consistia em dois grandes 
vectores, a saber:  
  1º. – DRENAGEM E ENXUGO DA ZONA 
SUBURBANA.  2º. - DRENAGEM  E  SANEAMEN- 
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ANEXOS 
Glossário: MONÇÃO | 

https://dicionario.priberam.org/mon%C3%A7%C3%A3o 
BEIRA | UCCLA |  

https://www.uccla.pt/membro/beira 
Coluna Dialogando | 

https://macua.blogs.com/files/autarca_drenagembeira1.pdf 
Germany - Frankfurt Am Main - City Planning Department | 

https://www.stadtplanungsamt-frankfurt.de/about_us_5645.html?langfront=en&psid=1ced9ada8b0b7ac3b11ac4f13cf04c27 
Frankfurt | Urban development | 

https://www.stadtplanungsamt-frankfurt.de/urban_development_5626.html?psid=fc6pl8rda24gu0ua7nfschjgf4 
KaPulana 2017 | Monções: Rotas Orientais da Kapulana. Mapa pág. 42/43.  
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