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Empresas devem preencher 10 requisitos para
acessarem as oportunidades de negócio do gás do
Rovuma
`

Beira (O Autarca) – A CCS
JV Moçambique Lda, empresa indicada para a construção da componente
onshore (em terra) do projecto Mozambique LNG, do qual o principal investidor é a multinacional norte americana Anadarko, reuniu-se na manhã
desta sexta-feira (28), na cidade da
Beira, com o sector empresarial da província de Sofala, para apresentar as oportunidades de negócio decorrentes
do projecto de exploração de gás do
Rovuma e os requisitos necessários para o seu acesso.

Frase:

Parte dos participantes ao workshop da CCS JV para apresentação das oportunidades de
negócio decorrentes do projecto de exploração de gás do Rovuma, hoje na cidade da Beira

O encontro que foi aguardo

Humildade não é ser pobre, é ser uma pessoa honesta e sincera,
que não tem amigos por dinheiro, mas pelo que eles realmente
são.■

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 28/09/2018
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FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE

SF Holdings,
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA
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com enorme expectativa confirmou-se
pela presença massiva dos agentes económicos locais, ávidos de estarem mais
perto das maiores oportunidades de negócio alguma vez oferecidas ao sector
privado nacional. Trata-se do maior
projecto de investimento da história económica de Moçambique, coincidindo com a nova abordagem que impõem
privilégios à componente conteúdo nacional, para alavancar a participação
activa e efectiva das empresas moçambicanas ou participadas por entidades
públicas e privadas moçambicanas no
fornecimento de bens e serviços ao
mega-empreendimento.
Em resumo, a CCS JV Moçambique Lda reiterou o seu comprometimento que coloca o conteúdo nacional como a componente-chave no acesso as opotunidades de negócio, e
deixou claro que as empresas sejam elas cem por cento moçambicanas, semi-moçambicanas e estrangeiras que
“ambicionam” as oportunidades de negócio decorrente do projecto de exploração do gás de Rovuma devem cumprir o primeiro que compreende o registo obrigatório no sistema de registo
de fornecedores da AMA1 e, rigorosamente, preencher o mínimo dez requisitos, nomeadamente (i)- Estabelecimento da Empresa em Geral, (ii)- Seguros e Licenças, (iii)- Capacidade da
Empresa, (iv)- Finanças, (v)- Saúde e
Segurança Ocupacional, (vi)- Gestão
Ambiental, (vii)- Qualidade, (viii)- Recursos Humanos, (ix)- Conformidade e
(x)- Referências.
Passamos a apresentar detalhes
de alguns dos requisitos:
O primeireo requisito (Estabelecimento da Empresa em Geral), refe-

re-se a demonstração de como e onde a
empresa está constituída e registada; há
quanto tempo está a operar; estrutura
organizacional e o pessoal-chave responsável; gestão financeira; engenharia
ou gestão técnica; gestão de projectos;
marketing ou relações com os clients;
gestão de sistemas; recursos humanos;
saúde, segurança, meio ambiente e relações com a comunidade; e estrutura
accionista.
O quarto elemento (Finanças),
refere-se a importância que qualquer
empresa que tenha interesse em participar de um grande projecto demonstre
estabilidade financeira e conformidade
com as práticas contabilísticas e regulamentos fiscais aplicáveis. Este elemento, Segundo explicou Oliver Tendene, quadro da CCS JV Moçambique
Lda, visa uma cópia dos relatórios financeiros ou do balanço patrimonial da
empresa.
O quinto elemento (Saúde e
Segurança Ocupacional), coloca a segurança como a prioridade número um
em grandes projectos, especialmente
ma indústria de petróleo e gás, sublinhando que o registo de segurança de
uma empresa e as estatísticas de desempenho de segurança são essenciais
para demonstrar o seu comprometi-

mento com a saúde e segurança ocupacional. Além de buscar estatísticas dos
últimos cinco anos, este elemento procura perceber se a empresa possui um
plano de gestão de segurança e se são
realizadas iniciativas regulares de gestão de segurança, que incluem a)- reuniões pré-início diárias, b) reuniões de
segurança, c) programas formais de
treinamento de segurança, d) inspecção
de segurança e e) aptidão para programa de testes de trabalho…
O sétimo elemento (Qualidade), preconiza que as instalações de petróleo e gás são construídas de acordo
com padrões internacionais que exigem os mais altos níveis de qualidade
para bens e serviços.
O nono requisito (conformidade), refere que qualquer organização
(independetemente do seu país de registo) que pretenda fornecer bens ou
serviços à CCS JV Mozambique Lda
deve demonstrar a sua conformidade
com a Lei de Combate à Corrupção de
Moçambique, a Lei do Reino Unido
contra Subornos e a Lei dos Estados Unidos da América sobre Práticas de
Corrupção no Estrangeiro. As empresas devem demonstrar os sistemas e
processos que possuem para garantir a
sua conformidade.■ (CF)

Anadarko desafiada a apostar nos
recursos da província de Sofala
Beira (O Autarca) – O Governador de Sofala, Alberto Ricardo
Mondlane, afirmou no encontro que
graças as instituições do ensino, dentre
elas geral, técnico-profissional e voca-

cionais, a província orgulha-se de uma
nata de quadros competentes e com habilidades técnicas a altura para responder as necessidas de procura de mãode-obra. “Por isso, queremos aprovei-
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Ladeado (a esquerda) por Gil Carvalho, Director Provincial dos Recursos Minerais e Energia de
Sofala, e por Félix Machado, Representante do Conselho Empresarial Provincial de Sofala e VicePresidente da Associação Comercial da Beira, o Governador Alberto Mondlane foi a personagem
principal convidada ao workshop da CCS JV para apresentação das oportunidades de negócio
decorrentes do projecto de exploração de gás do Rovuma, hoje na Beira

tes económicos sofaneses a tornaremse os principais beneficiários das várias
oportunidades de negócios nas multinacionais que investem no país em geral e na província de Sofala em particular.
“Para tal exigirá de vós uma
organização consciente e responsável,

Alberto Mondlane desafia a Anadarko a
apostar nos recursos da província de Sofala

tar essa oportunidade para convidar a
Anadarko e outros interessados para
optarem pelos recursos materiais, humanos e naturais existentes na nossa
província de Sofala para alimentar as
suas firmas”.
Ao sector empresarial local àquem chamou de parceiros de cooperação, Alberto Mondlane referiu-se a
grande oportunidade ora criada para o
desenvolvimento do negócio, apelando
para que apresente propostas aliciantes,
uma vez confiar na sua capacidade de
intervenção, tendo desafiado aos agen-

a título individual e colectivo, com vista ao sucesso da vossa prestação” – sublinhou.
O Chefe do Executivo de Sofala referiu que a criação de oportunidades locais faz parte da visão estratégica
do Governo de forma a contribuir para
a criação de emprego, desenvolvimento tecnológico, aumento da renda nacional e individual, fortalecendo o empresariado nacional e também garantindo a melhoria da vida de todos os
moçambicanos.
“Continuaremos
como
Governo
a
dedicar
esforços,
promovendo acções de negociação
com vários investidores para que a
exploração de recursos tenha antes o
seu impacto ao nível interno, isto é,
contribuam em primeira instância para
o desenvolvimento e crescimento
económico e social do nosso país”.
Mondlane disse que as
oportunidades de negócio alicerçadas
na provisão de contratação de bens e
serviços hoje apresentadas exige de
cada um dos empresários uma melhor
preparação, desafiandoos a apresentar
melhor qualidade de produtos e
serviços para não frustrar a ansiedade e
a expectativa quer dos investidores,
quer do povo moçambicano.■ (CF)

Sofala possui empresas com
capacidades para dar suporte às
actividades da Anadarko
Beira (O Autarca) – O Representante do Conselho Empresarial Provincial (CEP) de Sofala, Félix Machado, congratulou a Anadarko pela iniciativa de promover o encontro conducente a divulgação de informações sobre as oportunidades e os requisitos necessários para os nacionais acederem a
contratação de prestação de bens e serviços, bem como a postos de trabalho
junto aos projectos de gás natural on-

Félix Machado, Representante do CEP-S
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Virando-se
aos colegas–agentes
encontro
Félix Machado destacou que a económicos, Machado disse-lhes que o presariado local perspectivar um futuro
província de Sofala possui empresas empresário deve ter a paciência do pes- melhor, apostado em certeza, fazendo
com capacidades técnicas e profissio- cador, a certeza do agricultor e traba- uso do seu dinamismo, garra, determinais para dar suporte a todos os secto- lhar arduamenmte esperando o amadu- nação em desafiar e aproveitar todas as
res de actividade económica, incluindo recimento dos frutos para poder tirar o oportunidades que no são oferecidas” –
a Anadarko.
concluiu.■ (Chabane Falume)
merecido benefício. “Acredito que este

Empresário Atanásio Rocha eleito novo Presidente
promover o ambiente de investimento
do CED de Caia
económico sustentável.
Beira (O Autarca) – O empresário Atanásio Rocha Augusto acaba de ser eleito novo Presidente do
Conselho Empresarial Distrital (CED)
de Caia, norte da província de Sofala,
substituindo no cargo Horácio Chaúque que apresentou demissão alegadamente devido a ausência de ambiente
de trabalho.
O Presidente demissionário havia sido eleito para o cargo em Novembro do ano passado.
Atanásio Rocha foi eleito semana passada, por unanimidade, num
processo que envolveu as oito associações económicas que integram o Conselho Empresarial Distrital de Caia.
Atanásio Rocha é um influente
empresário em Caia que tem agora a
missão de reorganizar e criar as condições necessárias para o bom funcionamento do Conselho Empresarial Distrital local.
O pleno funcionamento dos
conselhos empresariais distritais constitui uma grande oportunidade para o
fortalecimento da participação do empresariado local nos fóruns de diálogo
público privado, um mecanismo acordado entre a CTA e o Governo.
Os conselho empresariais distritais são entidades importante que
participam na avaliação das barreiras
que minan o ambiente de negócio no

Atanásio Rocha Augusto, o novo Presidente do
Conselho Empresarial Distrital (CED) de Caia

respectivo distrito. Os CED’s são responsáveis pela elaboração da matriz de
trabalho sobre os principais constrangimentos que impedem o desenvolvimento de negócios ao nível dos distritos e elaboração de recomendações para o Fórum de Diálogo Público Privado
ao nível provincial e daí para o nível
nacional. Devem contribuir na nobre
missão visando a formalização do sector informal com vista ao alargamento
da base tributária e, consequentemente,

Centro de Negócios de Caia será
aberto ainda este ano
Caia, localizado numa zona
corredor, figura entre os distritoos de
Sofala com maior potencial económico.
Com o apoio da Agência do
Desenvolvimento do Zambeze (ADZ),
o distrito terá em breve um centro de
negócios.
O novo Presidente do CED de
Caia acredita que o Centro de Negócios deverá entrar em funcionamento
ainda este ano. “Havia previsão para
Outubro. Entretanto, as obras estão
pouco atrasadas mas acreditamos que
ainda dentro deste ano serão concluídas para dar lugar a inauguração do
centro”
Explicou que o centro vai impulsionar a actividade económica ao
nível do distrito.■ (Chabane Falume)

Igreja católica critica governação de Nyusi
Maputo (O Autarca) – A Conferência Episcopal de Moçambique (CEM)
considera que o ciclo de governação do Presidente Filipe Nyusi será recordado
como um dos “menos gloriosos” da história do país, apontando como causas a difícil situação política e económica. A CEM, que reúne os bispos da Igreja Católica em Moçambique, assinala que o país foi assolado pela violência militar, entre
2015 e 2017, devido a divergências entre o Governo e a Resistência Nacional Moçambicana (Renamo). “Não há dúvidas de que, infelizmente, o presente ciclo de
governação será recordado como um dos menos gloriosos da nossa democracia”,
lê-se na carta.■ (Redacção)

O seu Diário Electrónico Editado na Beira
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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

Os centros de inspecção deviam de fotografar os
intensas informalidades e desvios infelizmente em prática
carros examinados!
nos centros de inspecção.

Nos países mais desenvolvidos há muito que os
centros de inspecção têm de respeitar um conjunto de exigências lógicas e muito sensíveis, entre as quais a fotografia automática dos veículos inspeccionados. (durante
o acto da verificação na linha de inspecção).
Esta medida visa, como óbvio, reduzir as notórias e

O registo fotográfico automático na linha de inspecção, pelo menos implica a evidência da presença da viatura no acto de inspecção.
Deste modo e tratando-se de uma função automática integrada no sistema informático de registo e controlo, visa assegurar o cumprimento dos actos disciplinados obrigatórios de verificação e registos, em conformidade prevista nos regulamentos técnicos da I.P.O – Inspecção Periódica Obrigatória de veículos, que foram desenhados
pela Instituição Publica sobretudo no objecto da Prevenção
do Risco e que muito contribui para uma melhoria pela
Segurança rodoviária.
No objecto de minimizarmos fugas, desvios, informalidades, e atendendo a importância conjugada a reduzirmos a Sinistralidade Rodoviária,.. porque esperamos para
dispormos desta pequena GRANDE mais valia em Moçambique?
Aqui se destaca mais um BOM exemplo de uma
simples medida (reduzido custo) e que acompanha o desenvolvimento tecnológico gerando facilidades e proveitos universais para a mobilidade.■

Governo lança programa de construção de infraestruturas
de abastecimento de água e saneamento em todo o país
Maputo (O Autarca) – O Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos realiza, no próximo dia 01
de Outubro de 2018, no distrito de Mueda, província de Cabo Delgado, o lançamento do Programa Água para Vida (PRAVIDA). Uma nota recebida na nossa Redacção explica que o PRAVIDA surge da necessidade de o Governo intensificar a
construção ou reabilitação de infraestruturas de abastecimento de água e saneamento, programadas no âmbito do Plano
Quinquenal do Governo (PQG 2015 -015) no subsector de águas.
No contexto do PRAVIDA, o Governo vai investir cerca de 4.8 mil milhões de meticais na construção de cerca de
40 represas de armazenamento de água, 62 sistemas de abastecimento de água, 80 fontes dispersas de água, bem como 10
mil novas ligações domiciliárias.■ (Redacção)
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Capital Bank SA inicia expansão em 2019
Beira (O Autarca) – O Banco
Capital Bank prevê iniciar no primeiro
semestre de 2019 a sua expansão pelo
território nacional.
O facto foi revelado na Beira
por Mónica Godinho, Gestora Corporate do banco, no decurso do fórum de
promoção de oportunidades de negócio
que reuniu nesta cidade empresários da
província de Sofala e da vizinha República do Malawi.
O Capital Bank SA iniciou operações em Moçambique em Julho de
2013, quando assumiu as operações do
International Commercial Bank, na capital do país, Maputo. Trata-se de um
banco propriedade conjunta do First
Merchant Bank Malawi (o Grupo
FMB) e outros acionistas internacionais.
Mónica Godinho revelou que o
processo de expansão do banco pelo
território moçambicano prevê a abertura da primeira agência em Nampula
(norte) e sucessivamente nas cidades
da Beira e Tete (centro).
Referindo-se a participação da
instituição financeira no fórum de promoção de oportunidades de negócio
entre empresários da província de Sofala e da vizinha República do Malawi,
a fonte lembrou que o Capital Bank
tem como principal accionista o FMB
de Malawi, que é um dos principal
banco comercial daquele país vizinho.
“Temos a nossa sede no Malawi e por
conta disso achamos que investir “aqui” é uma mais valia para o intercombio, aquilo que são as operações financeiras entre os empresários dos dois
países”.
Comentando sobre os resultados do encontro da Beira, a Gestora
Corporate do Capital Bank SA disse acreditar que o mesmo vai potencializar
a relação de negócios entre os dois paí-

Mónica Godinho, Gestora Corporate do Banco Capital Bank

ses, assumindo que tanto o Malawi assim como Moçambique tem grandes
empresas e os dois lados podem se ajudar a colmatar aquilo que são dificuldades um e de outro. “Acho que foi
uma grande oportunidade para os empresários tanto de Moçambique como
de Malawi” – sublinhou.
O Capital Bank apresenta-se

no mercado moçambicano como um
banco cem por cento africano, com
uma abordagem flexível e inovadora,
focada no cliente, cuja rede de agências oferece uma gama completa de
serviços bancários transfronteiriços e
tradicionais para clientes bancários de
varejo, comerciais e corporativos.■
(Chabane Falume)

Ímpar promove palestras sobre a
importância dos Seguros
Maputo (O Autarca) – A Ímpar iniciou uma série de seis palestras sobre
a importância dos Seguros no âmbito da Estratégia Nacional de Educação Financeira. As palestras são dirigidas a alunos e professores de escolas secundárias da
cidade e da província de Maputo. A primeira das seis decorreu dia 18 de Setembro de 2018 na Escola Secundária Gwaza Muthine, em Marracuene. As restantes
palestras vão decorrer até ao final do ano lectivo, escalando sucessivamente as Escolas Secundárias Francisco Manyanga, Heróis Moçambicanos, Josina Machel,
Unidade 2 e o Colégio Arco-Íris, na cidade de Maputo.■ (Redacção)

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/
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Mapa das Artes dinamiza cultura e turismo nacional
Maputo (O Autarca) – No
quadro da comemoração da Semana
Mundial de Turismo, lançada há dias,
sob o lema “Turismo e Transformação
Digital”, o Mapa das Artes informatizou o seu sistema de mapeamento, divulgação e promoção da cultura moçambicana. Trata-se de uma plataforma
digital (www.mapadasartes.co.mz) que
descreve os destinos turísticos, agenda
cultural e possibilita a recolha, processamento e organização de dados relactivos à cultura e ao turismo nacional.
Gabriel Borges, Director-Geral
do Mapa das Artes, justifica que esta iniciativa visa desta forma promover e
qualificar tanto o turismo cultural local, como promover a cultura Moçambicana como um elemento de exportação de qualidade. “Apesar da rica agenda de actividades culturais não era
fácil encontrar informações sobre cultura, eventos e locais. Para solucionar
este problema, decidimos lançar esta
plataforma que representa um guia
completo, actualizado e funcional para
Moçambique. Aqui, os locais e eventos
podem ser inseridos por qualquer pessoa, em qualquer lugar e de forma gratuita. A nossa equipa irá analisar e disponibilizar as informações ao público,
de forma a confirmar a veracidade, oferecendo assim maior credibilidade
aos eventos” – explicou.
Em sintonia com esta iniciativa, o Mapa das Artes promoveu em
Maputo um workshop subordinado ao
tema “Jornalismo Cultural”, no qual
juntou cerca de 10 participantes, nomeadamente, produtores culturais, Governo de Maputo e representantes de
casas de cultura. A próxima formação
está agendada para Outubro do ano em
curso.
Só no presente mês, o Mapa

das Artes online recebeu mais de 400
(quatrocentos) eventos culturais e o
Mapa já revela os pontos culturais não
somente de Maputo como também de
Inhambane, Ilha de Moçambique e
Beira.

O Mapa das Artes é um veículo de comunicação e difusão das diversas manifestações artísticas que acontecem em Moçambique, distribuído
gratuitamente, no formato físico e electrónico.■ (Redacção)

O seu Diário Electrónico Editado na Beira
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METÁFORA de ORWELL

ANGOLA 09-2018 – PARADIGMAS
RESILIÊNCIA DUM
ELÁSTICO ESTICADO:
ATÉ QUANDO? 2-2
A Revolução Francesa serviu de modelo
à da América do Norte, e a muitas outras. Cada uma de estilos próprios. A Tomada da Bastilha em 14 de Julho 1789, continuaria a perseguição arbitrária não só à aristocracia, mas a
muitos que questionassem o rumo da situação
ensandecida em França. Um autêntico “canibalismo político” entre os próprios ideólogos
da revolução francesa. O invento mecânico para degolar galinhas e patos, em série, seria sugerido em 1789, pelo médico francês JosephIgnace Guillotin (1738-1814), para rolar cabeças humanas “com menos sofrimento.” Facto
que redundaria numa orgia de sadismo político
para entretenimento popular.
Na República Centro Africana, dos diamantes e do ouro, a revolução francesa do século XVIII, inspiraria o ‘afrancesado’ JeanBédel Bokassa (1921-1996), presidente golpista (1966), proclamado imperador à imagem de

Sobre anti-corrupção e populismo, George
Orwell (1903-1950), em estilo de fábula
política, deixou-nos um alerta na sua obra
“Animal Farm” (1945). Obra metafórica do que
pode acontecer num ‘processo revolucionário’
porque como diz a máxima latina – o “Poder
Corrompe.”
E, em política, há muitos Poderes!

Napoleão, em 1976.
Era presidente de França (1974 a 1981)
o aristocrata Gisgard d’Estaing (1926 - …).
Do outro lado da História, mas em prol
do seu povo, temos um herói de África – o capitão Thomas Sankara (1949-1987) do Burkina Fasso, que liderou uma reestruturação radical do seu país. Entretanto, atraiçoado pelos
seus camaradas em 1987.
Aliás, recuando muito ao tempo das origens da democracia ocidental, iniciada na antiga Grécia, estude-se as biografias dos ‘grandes
legisladores’ como Draconte, Sólon, Clístenes
2022para impor a ordem
e outros, que surgiram
contra os privilegiados da sociedade.
Resumindo, no caso de Angola de Setembro 2018, ora em curso, tendo em conta
que finalmente foi aceite integrar o Commonwealth em Londres, só nos resta dizer “GOD
SAVE MR. LAWRENCE!”■
(Dialogando: Mphumo Kraveirinya©)
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