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ACB na FACIM expõe Know-how e atrai novas
parcerias para incrementar leque de actividades
`
Maputo
(O Autarca) – A Associação Comercial da Beira (ACB) –
uma das mais prestigiada e representativa agremiação económica a nível nacional – é uma das instituições de destaque da Beira que está presente na 54ª
edição da Feira Internacional de Maputo (FACIM-2018), representada ao
mais alto nível pelo seu Presidente Jorge Augusto Fernandes. A participação
da ACB na FACIM-2018 está integrada no Pavilhão da Província de Sofala.
Falando ao O Autarca, o Presidente da ACB referiu que o foco principal está centrado em duas vertentes,
por um lado a publicitação do Know-

Frase:

how (conjunto de conhecimentos práticos) e a capacidade de desenvolver vários projectos e, por outro, a procura de
novas parcerias para o incremento do
leque de intervenções da associação económica mais antiga do país.
“A participação está óptima.
Temos estado a aproveitar todo o embalo que tem havido à volta das visitas,
não só para mostrarmos aquilo que fizemos, o que temos estado a fazer, como também a procura de novas oportunidades de parcerias” – afirmou Jorge
Fernandes.
A fonte revelou que já foram
efectuados vários contactos com diver-

Enfureçamo-nos contra a injustiça, Mas não nos
deixemos destruir por ela – Bayard Rustin

Jorge Augusto Fernandes, Presidente da
Associação Comercial da Beira na FACIM

sas entidades, incluindo já existem visitas marcadas para eventuais novas
cooperações no domínio de formação,
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que tem sido umas das áreas de maior
interesse da agremiação neste momento.
A Associação Comercial da
Beira representa interesses de aproximadamente novecentas empresas associadas e sete associações filiadas, com
interesses específicos essencialmente
nas áreas de comércio, serviços, indústria, turismo e saúde.
Abordando a organização do
evento, Jorge Fernandes considerou
que a presente edição apresenta muitas
melhorias comparativamente as anteriores. “A participação continua forte e
isso sinaliza que o empresariado já dá
cada vez mais importância a sua participação numa feira. É uma consciência
que tem de continuar a ser conquistada
pouco-a-pouco, a necessidade dos empresários terem em conta que é nesses
locais onde acontecem muitas oportunidades de negócio”.
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” – concluiu.
A Feira Internacional de Maputo - FACIM, referente ao ano 2018,
arrancou na última segunda-feira (27),
com a participação de mais de dois mil
expositores nacionais e estrangeiros,
representando vinte e oito países.
A edição 2018 da FACIM, que
decorre sob o lema “Moçambique e o
mundo alargando o mercado, promovendo investimento e potenciais
parcerias” se prolonga até domingo, 02
de Setembro, no recinto habitual em

A abertura da 54ª Edição da FACIM-2018 foi orientada pelo Primeiro-Ministro, Carlos
Agostinho do Rosário, em representação do Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi

Marracuene, esperando receber 95 mil
visitantes.
A FACIM, cuja sigla significa
Feira Agro-Pecuária, Comercial e Industrial de Moçambique, é uma feira
comercial, espaço privilegiado onde se
juntam produtores, vendedores, investidores, importadores, exportadores,
compradores, entre outros actores económicos.
O objectivo principal da FACIM é a promoção das trocas comerciais, estimular a produção e o consu-

mo, e a integração económica de Moçambique na economia mundial.
Organizada pela APIEX – a Agência para a Promoção de Investimentos e Exportações – tutelada pelo 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.■ (Falume Chabane)

Governador Alberto Mondlane
reúne-se com empresários na Beira
Beira (O Autarca) – Tem lugar na tarde de amanhã, quinta-feira
(30), na cidade da Beira, um encontro
de trabalho entre o novo Governador

da Província de Sofala, Alberto Mondlane, e os agentes económicos baseados neste ponto do centro do país.
Trata-se do primeiro encontro
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Continuado da Pág. 02
que colocará frente-a-frente Alberto
Mondlane e os empresários de Sofala.
O Autarca apurou que a reunião que decorrerá no salão nobre da
Associação Comercial da Beira, visa
essencialmente o Governador Alberto
Mondlane se apresentar aos agentes económicos da província, uma oportunidade que lhe permitirá colher dos agentes económicos locais subsídios para a continua melhoria do ambiente de
negócios em Sofala.
O sector privado e o Governo
actuam como aliados e existe instituído
uma plataforma de diálogo regular entre as partes, mecanismo fundamental
que favorece a participação conjunta
na identificação de problemas e respectivas soluções no âmbito da promoção

Alberto Ricardo Mondlane,
Governador da Província de Sofala

Ricardo Baute Cunhaque, Presidente do
Conselho Empresarial Provincial de Sofala

da melhoria contínua do ambiente de
negócios.
Na última reunião envolvendo
os empresários e o Governo de Sofala,
a anterior Governadora da Província,

Maria Helena Taipo, congratrulou o
sector privado deste ponto do país por
considerar ser o mais organizado e cooperativo a escala nacional.■ (Redacção)

Município da Beira produz carvão vegetal através da
neficiar cerca de 500 famílias do bairro
reciclagem de lixo
da Munhava e arredores.
Beira (O Autarca) – No âmbito da inovação tecnológica e promoção do recurso as energias renováveis,
o Conselho Municipal da Beira (CMB)
já está a produzir carvão vegetal através da reciclagem de resíduos sólidos
(lixo).
Trata-se da segunda inovação
tecnológica que a edilidade apresenta
no segmento do seu projecto de instalação do Centro Comunitário Multifuncional de Energias Renováveis (Biogás), implantado desde Abril de 2016
no bairro da Munhava, que começou
por produzir gás de cozinha com recurso a excrementos humanos e de outros
animais.
Segundo soube O Autarca, o
processo de fabricação do carvão vegetal está a ser feito pelos técnicos do

Conselho Municipal da Beira e a comunidade da Munhava.
O Centro Comunitário Multifuncional de Energias Renováveis é
uma instalação concebida para ser um
espaço de novos experimentos, que inclui a produção e uso de várias formas
de energia renovável, com destaque
para um sistema de biogás para lixo
humano e produção de energia solar;
numa primeira fase orientada para be-

O empreendimento que envolve o Programa da ONU para os Assentamentos Humanos, ONU-Habitat, tem
como meta assegurar que os habitantes
da Munhava tenham acesso à energia
limpa, saneamento de melhor qualidade e água limpa; ao mesmo tempo que
a iniciativa oferece oportunidades, particularmente para jovens e mulheres aprenderem, compartilharem experiências e criarem projetos ligados ao desenvolvimento de suas comunidades.
O Conselho Municipal da Beira é a primeira entidade moçambicana
a implementar uma iniciativa do género no território nacional, como também
tornou-se pioneiro na introdução de
painéis solares para alimentar a iluminação pública nas artérias da urbe.■
(Redacção)
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Frelimo avalia positivamente gestão dos municípios
tradas principais e construção de mersob sua alçada em Sofala
cados, salas de aulas, centros de saúde.
Dondo (O Autarca) – O Partido Frelimo em Sofala avalia positivamente o desempenho dos governos
municipais sob a sua alçada na província.
A avaliação foi feita ontem,
terça-feira (28), na cidade de Dondo,
durante a realização da décima reunião-balanço do desempenho dos quatro governos municipais sob gestão do
partido em Sofala, nomeadamente
Dondo, Nhamatanda, Gorongosa e
Marromeu, evento orientado pelo recém eleito Primeiro Secretário do Comité Provincial da Frelimo em Sofala,
Jaime Neto.
A avaliação positiva atribuída
aos quatro municípios assenta sob o
nível de trabalho realizado que consistiu na melhoria dos indicadores de desenvolvimento sócio-económico em
curso nas referidas autárquias.
Jaime Neto disse que o grau de
cumprimento dos manifestos dos respectivos edís situa-se em 97 por cento,
desempenho que acredita poderá atingir 100 por cento ou até superar atendendo que ainda sobra algum tempo
para o fim de mandatos autárquicos,
que terminam com a realização das
próximas eleições, a 10 de Outubro.

a melhoria da qualidade de vida dos
respectivos habitantes, destaca-se o alargamento das redes de abastecimento
de água e energia eléctrica, limpeza
(recolha de lixo), atribuição de talhões
para construção, pavimentação de es-

“A Frelimo sente-se encorajada a prosseguir o trabalho para obter
bons resultados nos próximos pleitos eleitorais” – concluiu o Primeiro Secretário do Comité Provincial da Frelimo
em Sofala.■ (Redacção)

Neto reconheceu o enfrentamento de sérias dificuldades de recursos, sobretudo de ordem financeira e
material, tendo por conseguinte enaltecido o empenho dos gestores das
quatro autarquias na busca de soluções
para resolver os problemas das comunidades locais.
Entre as principais acções desenvolvidas nas quatro autarquias para

Liga Desportiva de Sofala
Contribuindo para a Promoção
do Desporto em Sofala
ADIRA JÁ
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FORÇA POLÍTICA DO AMÉN OUVE

O GALO CANTAR DUAS VEZES
«Antes que o Galo cante duas vezes, três vezes me negarás tu…» (Marcos1246,15 )
(68). Mas ele negou-o, dizendo: Não o conheço,
nem sei o que dizes. E saiu fora ao alpendre, e o
galo cantou. (69). E a criada, vendo-o outra vez,
começou a dizer aos que ali estavam: Este é um
dos tais. (70). Mas ele o negou outra vez…(72). E
o galo cantou segunda vez… (Marcos 1245,14)
SAÍDAS DO MDM:
«A renúncia de Manuel de Araújo do MDM seguese a uma outra saída de peso do partido, de Venâncio Mondlane.» (…)
«José Domingos, secretário-geral do MDM, fala em
"má-fé" por parte dos que abandonaram o partido e diz que
pode haver mais casos de renúncia. (…)
«O Movimento Democrático de Moçambique
(MDM) viu algumas das suas figuras proeminentes saírem
para a Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO).» in
dw.com, Julho 24, 2018. (Data Venia Deutsche Welle)
REFERÊNCIA:
d’Almeida, João F. A. (1681/1995). Bíblia Sagrada
(RC: edição revista e corrigida). Barueri, São Paulo: Sociedade Bíblica do Brasil (SBB: edição de 1995). Tradução de
1681, do Novo Testamento em hebraico e grego, por João
Ferreira Annes d´Almeida.
ANEXOS: João Ferreira Annes d'Almeida (16281791) foi um português, pastor protestante da Igreja Reformada Neerlandesa, missionário e tradutor. Órfão juvenil de
pai e mãe católicos, emigrou para a Holanda onde estudou
teologia. Nasceu em Várzea de Tavares (Mangualde) e fa-

2022 colonial holandesa. Pasleceu na ilha de Java, na Indonésia
sou também por Goa. (Fontes da compilação: SBB e BNP:
Biblioteca Nacional de Portugal – Tesouros.)
Sic: «BIBLIA. N.T.O Novo Testamento: isto he todos os sacro sanctos livros e escritos evangelicos e apostolicos do novo concerto de nosso fiel Senhor Salvador e Redemptor Iesu Christo / agora traduzido em portugues pelo
Padre Joaõ Ferreira A dªAlmeida.... - Em Amsterdam : por
Viuva de J. V. Someren, 1681. - [8], 557 p. ; 4º (25 cm).
Cota do exemplar digitalizado: res-4465-v». (in Biblioteca
Nacional Digital: consulta em 27/08/2018. 18.36 TMG.)
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