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Grupo TCO celebra 30º Aniversário 
 

 
Beira (O Autarca) – É um dos 

mais importantes grupos empresariais da 
cidade da Beira. O Grupo TCO – Trans-
portes Carlos Oliveira, prestador tradicio-
nal de serviços na área de Transporte e 
Construção, está presente em África e Eu-
ropa, com embrião na cidade da Beira. 
Fundado em Novembro de 1992, pela ini-
ciativa e mãos da dupla casal de empresá-
rios Carlos Oliveira e Fátima Oliveira, o 
Grupo TCO celebra esta  semana  o  Trigé- 

simo Aniversário da sua criação. A TCO 
destaca-se pelo facto de ser uma empresa 
em constante transformação e crescimen-
to – diante de todas as pressões presentes, 
além do valor que atribui às causas sociais 
e humanitárias. 

Com trinta anos de experiência 
nas áreas da sua intervenção, o Grupo 
TCO é uma das poucas empresas moçam-
bicanas que dispõem de um know-how 
tão vasto e completo. 

 
É considerada a empresa pioneira 

no que diz respeito à utilização de novas 
tecnologias, garantindo a maior eficácia 
em todos os projectos  nos  quais  o  Grupo 

  

 

 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 30/11/2022 

Compra Venda Moeda País 

65.41 66.71 EUR UE 

63.24 64.5 USD EUA 

3.73 3.8 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

 Frase: Celebrar mais um ano de uma marca não é para muitos. É apenas para aqueles que 
batalham diariamente para que isso seja possível. Que seja um ano de conquistas e muitas 
realizações! 
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 Com o surgimento da Constrol - 
Construtora Oliveira Lda, empresa voca-
cionada para a área de aterros e constru-
ções, o Grupo começa a ganhar forma e, 
em parceria com a empresa portuguesa 
Mota-Engil, forneceu os serviços de logís-
tica para a construção da ponte Armando 
Emílio Guebuza, sobre o rio Zambeze, 
que é hoje motivo de orgulho e prova do 
cada vez maior desenvolvimento nacional. 
 Desde 2001 até agora, surgiram 
várias sub-empresas dentro do Grupo, de 
que são exemplo, a Fundição da Beira, em 
2001, e a Transportes Cunha Oliveira S.A, 
em 2003. Já a TCO-PETRÓLEO surge de 
uma outra aliança com a Petromoc, e, en-
tre 2008 e 2009, o Grupo ganha maior ro-
bustez com a criação da INVECART, em-
presa de Gestão, Comércio e Investimen-
tos sediada em Portugal. A TCO – TU-
RISMO E GESTÃO HOTELEIRA, que 
encerra em si o empreendimento, foi o in-
vestimento mais recente do Grupo.■ (Re-
dacção/ TCO) 

 está inserido. 
Especializada em todo o tipo de 

transportes de mercadorias e transportes 
especiais, e a operar praticamente em todo 
território africano, os camiões da TCO es-
tão equipados com a tecnologia mais a-
vançada, nomeadamente com GPS, drive 
report, sistema anti-capotamento, entre 
outros equipamentos exigíveis para o 
transporte seguro e eficaz de mercadorias. 
Actualmente, é uma das empresas mo-
çambicanas com maior capacidade de 
transportes especiais e de combustíveis, 
incluindo Jet para aviões. 
 A gestão do Grupo assenta na sa-
tisfação dos seus clientes, ao prestar servi-
ços diferenciadores, que antecipam as 
suas necessidades. O foco está na poten-
cialização dos recursos nacionais para co-
locar Moçambique num lugar destacado 
na lógica do desenvolvimento regional 
com uma equipa experiente, dinâmica e 
disponível para garantir o cumprimento 
dos objectivos. 
 Este é um movimento empresa-
rial que tem vindo a crescer desde a altura 
em que surgiu, em 1992. Os seus fundado-
res, Carlos Oliveira e Fátima Oliveira, a-
creditaram no seu sonho, mesmo em tem-
pos conflituosos em Moçambique, e rapi-
damente afirmaram-se no mercado de 
transporte geral de cargas. 
 Após prestarem serviço reconhe-
cido por organizações internacionais co-
mo o PMA – Programa Mundial de Ali-
mentação, USAID e Visão Mundial, o 
Grupo TCO aventurou-se com mérito re-
conhecido e transformou-se na transporta-
dora gasolineira exclusiva da empresa de 
petróleos moçambicana, da Petromoc, da 
BP Moçambique, da BP Malawi, da TO-
TAL de Moçambique e da PETROGAL, 
transportando combustível para empresas 
em toda a África, bem como jet para a-
viões. 

Na estrada para o sucesso, houve 
outras alianças determinantes, como a 
parceria com a Petromoc/Sasol, com a 
qual a TCO ganhou  o  concurso  de  trans- 

 
porte de gás natural da reserva de Tema-
ne, provando, mais uma vez, a qualidade 
dos seus serviços. 

Jornalista d’ O Autarca vence 
Prémio Nacional em Segurança 
Social Obrigatória 2022 

 
A Secretária do Estado em Sofala, Stella 

Pinto Zeca e o Jornalista Francisco Esteves 
 

til e diploma. É o terceiro prémio que o 
Jornalista Francisco Esteves conquista. 
No ano passado venceu o prémio sobre di-
reitos da pessoa com deficiência e em 
2009 sobre Meio Ambiente,■ (R) 

 Beira (O Autarca) – O Jornalis-
ta Francisco Esteves, vinculado ao Jornal 
O Autarca, conquistou o Segundo Prémio 
do Concurso Nacional de Jornalismo em 
Segurança Social Obrigatória, Edição 
2022, na categoria de Imprensa Escrita. 
O anúncio foi há dias, em Maputo, numa 
Gala promovida pelo Instituto Nacional 
de Segurança Social (INSS), transmitida 
em directo pela TVM. Anteontem, o Jor-
nalista Francisco Esteves participou de 
uma cerimónia orientada pela Secretária 
do Estado em Sofala, Stella Pinto Zeca, 
destinada a saudação e apresentação do 
Prémio, que inclui um cheque no valor de 
100 Mil Meticais, um computador  portá-  
  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 PONTA-GEA                                        
Tel: +258 825782820, +258 845782820 
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https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 

É com muita alegria e orgulho 
que celebramos mais um ano 
de existência e sucesso. E 
esta comemoração, ano após 
ano, levou-nos àquele número 
mágico que culmina com o 30º 
Aniversário. 
 

Manter-se num mercado tão 
competitivo e conseguir 
crescer é uma grande 
conquista que só se torna 
possível graças ao empenho e 
dedicação de toda a equipe 
que trabalha connosco. 
 

Por isso, hoje é dia de 
agradecer e congratular a 
cada um dos nossos 
colaboradores que dedicam 
horas de suas vidas para 
desempenharem 
exemplarmente as suas 
funções. 
 

Um Bem Haja a todos 
 

A ADMINISTRAÇÃO 
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Correspondênci@ Electrónic@ 
 

Por: Emílio Come (Jurista) 

Sobre imagens do Edil da Beira, Albano 
Carige, num espetáculo musical, que estão 
viralizando nas redes sociais 
 

 

CONCLUSÕES? 
 

Estou vendo pessoas, moçambicanos, num espectáculo 
que aconteceu na cidade da Beira. Também estive no show, *FOI 
ESPETACULAR*. Também vi Albano Carige, presidente do 
Município da Beira a assistir o show, como cidadão qualquer, 
sem a capa ou máscara de edil da Beira.   

Aliás, também vi vários membros e quadros da minha 
FRELIMO e de outros partidos. Cidadãos moçambicanos de 
bem, de vários espectros políticos, sociais e económicos a convi-
ver *CIVILIZADAMENTE*, interagindo entre eles.   

Sempre digo: *UMA DAS VIRTUDES DE NÓS BEI-
RENSES É QUE TEMOS NAS NOSSAS FAMÍLIAS MEM-
BROS DA FRELIMO, RENAMO E MDM, PRINCIPALMEN-
TE, E CONVIVEMOS DE FORMA SAUDÁVEL, NA DIVER-
SIDADE. Assim somos nós, BEIRENSES.*   

QUE BOM! Outras cidades deviam vir aprender de nós. 
 

UM EXEMPLO: 
 

Há anos, estive numa das cidades capitais de província 
deste vasto país. Em conversa, alguém dizia que eu não devia in-
teragir com um dos meus amigos de infância porque ele não era 
do meu partido, a FRELIMO. Em resposta eu disse, antes do  par- 

tido que eu abracei estão a minha família e amigos, depois vem 
o partido. Nunca, mas nunca trocarei minhas relações sociais e 
familiares por qualquer partido. 
 *ASSIM SOMOS NÓS BEIRENSES.* 
 Apesar de algum momento, alguns, no nosso meio, Bei-
ra, dizerem que membro de partido X não deve ser visto a convi-
ver com membro de partido Y, no entanto, na calada da noite vão 
pedir favores a membros de partidos opostos para pôr seus negó-
cios e suas vidas nos carris, em virtude do opositor político ter 
poderes para dar solução ao problema, HIPOCRISIA POLÍTI-
CA, falta de carácter e de verticalidade. 
 *UM EXEMPLO, SE VOCÊ TEM UM PROBLEMA 
POR RESOLVER, NO MUNICÍPIO DA BEIRA OU NO CON-
SELHO EXECUTIVO PROVINCIAL E, CONHECE CARIGE, 
SENDO DA FRELIMO, OU BULHA, SENDO DO MDM OU 
RENAMO, VÁ DE DIA AOS SEUS GABINETES RESOL-
VER SEU PROBLEMA. NÃO OS PROCURE NA CALADA 
DA NOITE, PARA NÃO SER VISTO POR SEUS CORRELI-
GIONÁRIOS, MEMBROS DO SEU PARTIDO.* 
 *SOMOS BEIRENSES E IRMÃOS, ANTES DE SER-
MOS DA FRELIMO, RENAMO OU MDM.* 

VIVA A DIVERSIDADE.■ 
Manica exporta 400 toneladas de líchias para Europa  
 da produção.  

“Continuamos com o desafio de 
conferir à província de Manica o estatuto 
de uma das maiores produtoras e exporta-
doras de líchia” – garantiu. 
 Citada pela Lusa, a governante 
referiu que algumas multinacionais na ca-
deia agrícola estão a promover a produção 
de mudas para pequenos agricultores e a 
reforçar a assistência técnica, através de 
extensionistas estatais, para se obter maio-
res quantidades e qualidades da fruta nos 
próximos anos.■ (R/ Forbes)  

  Chimoio (O Autarca) – A pro-
víncia de Manica vai exportar este ano 
400 toneladas de líchias orgânicas para o 
mercado europeu, produção a ser forneci-
da por multinacionais agrícolas e de em-
presas familiares. 
 Segundo a Governadora da pro-
víncia de Manica, Francisca Tomás, a ex-
portação deste ano representa um aumen-
to de 40 toneladas em relação ao ano pas-
sado, para um mercado que necessita de 
mais de seis mil toneladas da fruta. 

Durante   o   lançamento  da  cam- 

 
panha de comercialização da fruta, em 
Sussundenga, Francisca Tomás realçou a 
necessidade de potenciar o sector fami- 
liar, que contribui com parte considerável 

 

 

SAUDADE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CAMIÕES E TODO TIPO DE VIATURAS * LIMPEZA GERAL EM EDIFÍCIOS 

* LIMPEZAS INDUSTRIAIS * ALUGUER DE TODO TIPO DE VIATURAS PARA DENTRO E FORA DA CIDADE * 
SERVIÇOS AUXILIARES DE ESTIVA  E MANUSEAMENTO DE CARGAS EM TRÂNSITO INTERNACIONAL 

 

 
 

Estamos localizados na Estrada Nacional Nº 6 – Cell 844730228/ 874730228 – Email: sslogistica3@gmail.com – Manga - Beira  
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Maputo acolhe Fórum de Directores Executivos do Sub-comité 
das Instituições Financeiras de Desenvolvimento da SADC 

de das suas economias. Moçambique não 
é excepção e deve, ao abrigo deste acordo, 
desenhar a sua estratégia de actuação, pro-
curando encontrar vantagens comparati-
vas, maximizar a sua posição geográfica e 
definir um conjunto de políticas que prote-
jam a economia nacional, com particular 
destaque a agricultura e a indústria. 
 Este encontro dos Directores e/ou 
Presidentes Executivos (CEOS) das DFIs 
da SADC, culminará com a realização, no 
dia seguinte, 2 de Dezembro, da sua As-
sembleia Geral. 
 Importa salientar que a Gapi é 
uma instituição financeira de desenvolvi-
mento com mais de 30 anos de existência, 
cuja missão é contribuir para a inclusão e-
conómica, social e financeira em Moçam-
bique, promovendo a inovação, o empre-
endedorismo e investimentos geradores de 
emprego. Como anfitriã deste evento, con-
sidera esta reunião crucial para a definição 
dos caminhos a seguir para que a econo-
mia continue a registar um crescimento 
assinalável.■ (Redacção/ FdS) 
 

 Maputo (O Autarca) – Terá lu-
gar esta quinta-feira, (1Dez2022), em Ma-
puto, o Fórum de Directores Executivos 
do Sub-comité das Instituições Financei-
ras de Desenvolvimento (DFI) da SADC, 
que vai abordar questões sobre a integra-
ção regional e a execução do Acordo de 
Comércio Livre no Continente Africano 
(AfCFTA). 

 

O encontro, cujos debates vão in-
cidir sobre a conectividade de infraestru-
turas, questões de investimento e comér-
cio e a integração e provisão de sistemas 
financeiros, que permitam a implementa-
ção do AfCFTA, e a forma como as DFI 
podem contribuir eficientemente para este 
processo, decorrerá sob o tema “Imple-
mentação do AfCFTA: Avaliação da 
Prontidão da Região da SADC e o Papel 
das Instituições Financeiras de Desenvol-
vimento”.   

Em vigor desde Maio de 2019, o 
AfCFTA foi lançado na 12ª Sessão Ex-
traordinária da Assembleia de Chefes de 
Estado e de Governo da União Africana, 
em Niamey, Níger, em Julho de 2019. O 
comércio ao abrigo do AfCFTA teve iní-
cio a 1 de Janeiro de 2021.   

O AfCFTA constitui a maior zo-
na de comércio livre do mundo. Reúne 55 
países da União Africana (UA) e oito Co-
munidades Económicas Regionais 
(CERs). Como um dos principais projec-
tos da Agenda 2063, o mandato do 
AfCFTA é criar um mercado continental 
único para uma população de cerca de 1,3 
mil milhões de pessoas e um Produto In-
terno Bruto (PIB) combinado de aproxi-
madamente 3,4 triliões de dólares norte-a-
mericanos.   

Como parte do seu mandato, o 
AfCFTA pretende eliminar barreiras co-
merciais e impulsionar o comércio intra-
africano  através  do  avanço  do  comércio 

na produção de valor acrescentado em to-
dos os sectores de serviços da economia 
africana. 
 Embora se preveja que o 
AfCFTA contribua para estabelecer ca-
deias de valor regionais em África, per-
mitindo o investimento e a criação de em-
prego, é importante compreender o seu 
impacto na região da SADC e o papel das 
DFI da SADC na implementação e reali-
zação dos objectivos do AfCFTA. 
 A reunião de Maputo reveste-se 
de capital importância sobretudo se se 
considerar que a região da SADC tem 
muito trabalho a fazer para assegurar a 
implementação bem-sucedida do 
AfCFTA, uma vez que tem potencial pa-
ra fomentar a industrialização, a criação 
de emprego e o investimento, reforçando 
assim a competitividade da região da 
SADC e da África como um todo. 
 Tal como no acordo de integra-
ção regional da SADC, os países inte-
grantes do AfCFTA têm desafios especí-
ficos ligados à robustez  e  competitivida- 

País pretende aumentar a produção 
de sal iodado de qualidade 

A consulta das partes interessa-
das será realizada com base nos resultados 
do estudo de mercado realizado no segun-
do trimestre de 2022, com o apoio da UNI-
CEF e USAID, parceiros do CONFAM, 
cujo objectivo é desenvolver um plano 
viável de modelo de negócio a ser aplica-
do por pequenos, médios produtores e pro-
cessadores, de modo a aumentar os níveis 
de produção do sal iodado de qualidade, i-
dentificar e apresentar oportunidades de 
investimento, particularmente em locais 
onde a produção de sal iodado é baixa.■ 

Maputo (O Autarca) – Mo-
çambique está a concentrar esforços com 
vista a aumentar os níveis de produção de 
sal iodado de qualidade. Para o alcance 
da meta, o Ministério da Indústria e Co-
mércio, através do Comité Nacional de 
Fortificação de Alimentos (CONFAM), 
em parceria com a Iodine Global Ne-
twork (IGN) realizam, esta quinta-feira, 
em Maputo, um workshop de consulta 
nacional sobre o desenvolvimento de um 
modelo de negócios para Pequenas e Mé-
dias Empresas no sector do sal. 
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