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Produção nacional recebe certificação para exportação para a Itália 
 

- Ministro Celso Correia, em Roma, consegue financiamento de 131 milhões de dólares 
americanos para a implementação da nova agenda do Governo de Assistência Social Produtiva 
 

 
Beira (O Autarca) – Uma boa 

nova incentivadora aos produtores nacio-
nais. De visita de trabalho a Roma, o Mi-
nistro da Agricultura e Desenvolvimento 
Rural, Celso Correia, anunciou que já está 
em curso o processo de certificação da 
produção nacional para exportação para a 
Itália. Uma nova janela de oportunidade 
que confere aos produtores nacionais de 
diversa tipificidade o privilégio de acessa-
rem a mais mercados europeus e mundial-
mente excelentes. 

Ainda nessa sua deslocação a Ro-
ma, capital italiana, o Ministro Celso Cor-
reia conseguiu angariar um total de 131 
milhões de dólares americanos para apoiar 

 

 

 

 
 a implementação da nova agenda nacio-
nal de Assistência Social Produtiva, um 
novo paradigma que sucede o anterior que 
consistia somente na Assistência Huma-
nitária em resposta à situações de emer-
gência. O montante foi garantido após 
Correia se reunir em separado com o Di-
rector do PMA, do FIDA e com o Vice-
Ministro da Agricultura da Itália. 

  

 

 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 03/03/2023 

Compra Venda Moeda País 

63.25 64.52 USD EUA 

3.47 3.54 ZAR RSA 

67.09 68.44 EUR UE 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

 Frase: AGARRE AS OPORTUNIDADES: Há quem diga que não há melhor época para 
iniciar o seu negócio. O que eu sei é que você não deve desperdiçar o agora, para não 
se arrepender ou mesmo chorar amanhã – Salimo Abdula, Economista e Empresário 
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HR Breakfast Club debate gestão de equipas híbridas 
Maputo (O Autarca) – Teve lu-

gar, recentemente, em Maputo, o HR 
Breakfast Club, um evento que reúne, bi-
mestralmente, gestores de Recursos Hu-
manos, num pequeno-almoço, para parti-
lhar experiências e boas práticas no sec-
tor. 

O espaço de debate de assuntos 
relevantes de Recursos Humanos, promo-
vido pela Atittude, uma empresa especia-
lizada em soluções de Recursos Huma-
nos, que opera em Moçambique, Angola 
e África do Sul, decorreu sob o tema 
“Gestão de equipas híbridas – desafios e 
oportunidades”.    

Trata-se de um conceito criado 
em Angola, em 2022, cujo sucesso fez 
com que, este ano, chegasse a Moçambi-
que, tendo o Standard Bank se tornado no 
patrocinador principal das próximas cinco 
edições do HR Breakfast Club, a serem 
realizadas ainda este ano. 

A propósito, a directora interina 
de Pessoas e Cultura do Standard Bank, 
Neusa Nhatsave, referiu que um dos ob-
jectivos desta iniciativa é contribuir para 
o “Objectivo de Desenvolvimento Susten-
tável 8 das Nações Unidas: trabalho digno 
e crescimento económico”. 

Para Neusa Nhatsave, o Standard 
Bank entende que, para liderar a platafor-
ma de oferta de serviços financeiros no 
mercado, é imperioso que o banco esteja 
atento para explorar novas formas de al-
cançar esta realidade. “Por isso, aposta-
mos nesta plataforma de partilha de sabe-
doria e de boas práticas de gestão de pes-
soas, com a qual contamos sair enriqueci-
dos de experiências que vão, certamente, 
acrescentar valor na forma  como  gerimos 

 

 
Neusa Nhatsave, Standard Bank 

 

as nossas pessoas e como construímos a 
Cultura Standard Bank”. 

Na sua opinião, pessoas e/ou en-
tidades que se apoiam, certamente cres-
cem juntas e transformam mentes capa-
zes de construir uma sociedade mais in-
formada e desafiadora: 

“Deste modo, reiteramos que in-
vestir na realização de cinco edições des-
ta plataforma significa criar cinco oportu-
nidades ímpares, para partilhar conheci-
mentos e experiências, assim como para 
colher o que melhor temos em matéria de 
gestão de talentos no nosso país”, enfati-
zou. 

Fazendo uma avaliação prelimi-
nar, a gestora de Projectos da Atittude, 
Cláudia   Opincai,  considerou  que  o  HR  

 
Cláudia Opincai, Atittude 

 

Breakfast Club foi caracterizado por a-
bordagens bastante ricas, particularmente 
para esta fase marcada pelos desafios im-
postos pela pandemia do coronavírus, em 
que as empresas e instituições adoptaram 
diferentes formas de trabalho, nomeada-
mente, o trabalho híbrido, o que constitui 
um repto para os gestores de Recursos 
Humanos. 

Com a realização deste evento, 
segundo indicou a gestora de Projectos da 
Atittude, pretende-se criar um espaço on-
de os gestores e técnicos de Recursos Hu-
manos possam partilhar experiências e 
práticas, por forma a contribuir positiva-
mente para o sucesso das empresas onde 
actuam e no seu crescimento profissio-
nal.■ (Redacção/ FdS) 
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FONTE: INE – INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA – 10 DE FEVEREIRO DE 2017 Carta da Europa 
 

 

Por: Myriam Jubilot de Carvalho 
NIKETCHE, romance, de PAULINA  
CHIZIANE, lido por uma leitora europeia 
 

 

Estimado Amigo, Senhor Falume Chabane, 
 

Fiquei muito abalada com a triste notícia que me comunicou... 
Lamento imenso a distância a que nos encontramos,  
e não poder prestar-lhe o apoio e atenção que merece... 
 

É uma notícia que não me sai do pensamento... 
Então, pedindo desculpa por não saber palavra alguma  
que dê conforto nestas horas que tem vivido... 
- fiz este texto  
que humildemente lhe envio com todo o respeito e carinho 
 

Meditando sobre a vida...   
 

A vida nasce, cautelosamente...   
Surgimos aqui,   
inesperadamente,   
mortais entre mortais...   
 

A vida é um fio    
que se desenrola...    
sem sentirmos   
...Um fio de Esperanças...   
de Espectativas...   
de Projectos...   
 

...Só não sabemos o Tempo   
que nos é dado, não   
sabemos o Tempo   
que trazemos...   
 

Diziam os antigos sábios que temos várias vidas...   
Que vimos e voltamos, numa busca e    
num esforço de ‘aperfeiçoamento’...   
Diziam que... se em vidas anteriores   
nos portámos mal...   
– Esta vida será longa, uma longa expiação...   
...um longo percurso de aprendizagem...   
 

Pelo contrário, se em vidas anteriores fomos   
bons, e justos,    
esta vida presente poderá ser curta...   
pois já estaremos próximos da Perfeição...   
da Divina Perfeição...   
 

***   
 

Olho o Mar, no seu vai e vem sem fim...   
 

...imagem da Vida    

...Cada onda que morre na praia   
deixa saudade infinita...   
 

...Mas o que seria da Terra...    
sem o abraço do Mar?   
Sem essa magia infinita   
para recordar?   
 

Cada onda nos traz um abraço   
na ternura do seu olhar   
É um marco eterno na nossa vida!   
...Saudade que fica connosco, para nos guiar   
 

Maria de Fátima Domingues (Myriam Jubilot de Carvalho) 
 

Nota da Redacção:  
O texto da nossa Colaboradora, Colunista da “Carta da 

Europa” e Amiga Maria de Fátima Domingues (Myriam 
Jubilot de Carvalho), é a propósito do falecimento de 

Falume Chabane Júnior, filho do Editor Falume Chabane, 
ocorrido no dia 20 de Fevereiro (domingo) de 2023, no 

Hospital Central da Beira, vitima de doença.■ 

 CCP-Beira acolhe “A 
Cultura sobre a Tela” 
 Beira (O Autarca) – 
Três jovens artistas plásticos 
beirenses, nomeadamente Ni-
no Neto, David Alfredo e Al-
berto Jonasse são co-autores 
de uma exposição patente des-
de ontem na Galeria do Centro 
Cultural Portugês – Beira, inti-
tulada “A Cultura sobre a Te-
la”. Trata-se de uma exposição 
que reúne telas com estórias 
sobre a ‘nossa’ História, que i-
lustra as tradições, as festas 
populares, os saberes e valo-
res  partilhados  por  um  grupo 

 

social, inscritos na música, 
dança, gastronomia, lendas, 
poesia, inclusivamente em ra-
biscos nas pedras e em árvo-
res. 

A Cultura sobre a 
Tela traz a realidade do saber 
fazer, bem como a destreza no 
relacionamento entre os nos-
sos costumes e a arte. O con-
junto de telas revela a recria-
ção da realidade do povo, a 
partir da pintura, onde a ex-
pressão artística evoca a Bele-
za.■ (Redacção) 

 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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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 

Segurança Rodoviária & Baixar Consumos - Não compete 
Só,... ao Condutor!!! 
 
 

 

Prezados Parceiros, 
Dependemos das Rodas para movimento, então não é 

certamente menos importante, que dependemos da Qualidade 
dos desempenhos pelos Serviços que nos assistem na manu-
tenção e reparação das viaturas, por Compromisso de zelo 
também, pela segurança, economia emissões, atendendo aos 
meios rolantes, condições das infraestruturas, ambiente cli-
mático e trânsito,… 

A relação do Mecânico com a Segurança Rodoviária, 
constitui uma outra GRAVE Distração, pois Substituir peças, 
pode Não estar alinhado com a Segurança, muito menos com 
os consumos, negligenciando as necessárias e indispensáveis 
aplicações e comportamentos por Conformidades! 

Ninguém tem dúvidas da importância e contributo 
fundamental dos Serviços de Assistência Técnica para a Ma-
nutenção do parque Automóvel, ligeiro e Pesado,... 

Porém, o que na verdade se constata é que, em forte 
maioria, temos altas dúvidas sobre a capacidade e qualida-
de dos serviços realizados e pagos, a custo de nos deixar-
mos distraídos guiados ao Risco, incidentes, gastos e emis-
sões, conferidos em prejuízos e perdas absolutamente evi-
táveis! 

Um Técnico, que Não possui a sensibilidade de A-
valiar e resolver Deficiências no seu domínio, ainda que 
possua carta de condução, larga experiência mecatrónica, 
no entanto, se lhe faltam as bases essenciais de conformi-
dade ao desempenho, no objecto da Segurança Rodoviária, 
temos os críticos resultados que temos,... incidentes, con-
sumos e emissões em ALTA, desnecessariamente! 

Pelo compromisso Profissional, e justamente por 
isso, os Clientes, os Próprios Técnicos e as Famílias mere-
cem,... Revermos esta Importância Vital, pois muitas vezes 
estamos a empurrar responsabilidades Todas para o Moto-
rista,... injustamente! 

Um Diagnóstico técnico e sério, Reduz incidentes,  

distrações, custos, emissões, perdas e sobretudo alinhando 
mais segurança em mobilidade rodoviária! 

Há procedimentos em vigor, melhorados sistemas 
e normas da qualidade, o Código da Estrada inclusive, que 
claramente exige prestações de conformidade para que os 
veículos sejam mantidos em condições de Segurança! 

O Mecânico, outros Técnicos e Chefias, que subscre-
vem a folha de serviços de uma viatura, foi experimentada, 
testada, avaliada, selos de OK para a estrada, procedimentos 
internos e externos vários, pressuposto cumpridos, mas quase 
Todos envolvidos, Não possuem noções, sobre como Condu-
zir por Antecipação, seguindo o método Defensivo por Pre-
ventivo e com isto a preocupação e evidências de agirem com-
prometidos aplicando-se no objecto da intervenção, no alvo 
pela segurança rodoviária! 

Temos de agir adequadamente, antes do Condutor e 
Passageiros apertarem o cinto,  por respeito para com todos 
os que estiverem próximos das rodas em movimento. 

Faz todo o sentido o nosso apontamento preventi-
vo, orientado aos Técnicos e Chefias,... 

Sugiro apreciarmos os seguintes vídeos que exem-
plificam as tristes realidades em curso,... 
https://youtu.be/XGI-DQGo4Gg 
https://www.youtube.com/watch?v=t4Mmpa7-OqQ 
https://www.youtube.com/watch?v=7uKhwYks7aI 

Constatamos desempenhos muito afastados dos 
procedimentos,... 

Propomos Tolerância ZERO ao Aperfeiçoamento 
dos Profissionais envolvidos, Prevenindo, de modo a me-
lhor facilitarmos e Protegermos todo o movimento de Pes-
soas e entregas de tudo quanto faz falta na vida, minimizan-
do Custos, e sobretudo elevarmos aos profissionais, o alin-
hamento pelo Bom Senso, Boas Práticas, normalização e a-
titudes disciplinadas via conformidades com a Saúde, Se-
gurança e Meios no Trabalho, em vigor.  

 

As facilidades, encontram-se disponíveis,... 
 

Atentamente e ao dispor.■ 
 

 

 

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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PESSOAS & FACTOS 
 

Por: Falume Chabane  

03 de Março de 1971 … Adriano Palito 
 
 
 

 

Adriano Filipe Palito é um quadro do sector bancário 
nacional, com carreira iniciada no BCI, na cidade da Beira, há 
mais de duas décadas. Com curso de MBA em Administração e 
Gestão de Negócios pela UCM, actualmente desempenha as fun-
ções de Director Comercial para Área de Dinamização e Opera-
cionalização de Protocolos na província de Sofala. Já assumiu 
várias funções administrativas e de direcção no BCI, com desta-
que para as de Assistente Comercial (Beira 1998 – 2001), Geren- 

 
 

te da Filial de Tete (2001 – 2011), Director Regional Corporate 
Zona Centro (2011 – 2014) e Director Regional Zambézia (2014 
– 2015). 

Além do MBA em Administração e Gestão de Negócios 
pela UCM, Palito, seu apelido e como é carinhosamente tratado 
no seu meio, possui licenciatura em Administração e Gestão de 
Empresas pela A Politécnica e curso médio de Contabilidade 
concluído no Instituto Industrial e Comercial da Beira, e fre-
quentou vários outros cursos de natureza profissional. 
 É tido no seu meio profissional e social como uma pes-
soa com um misto de personalidade, bastante reservado mas que 
gosta de diversão ainda que em ambientes reservados geralmen-
te. Também é dedicado a causas sociais. Um exemplo recente 
que tivemos a oportunidade de transmitir na devida altura, foi 
quando impulsionou a iniciativa de um grupo de antigos estu-
dantes da Escola Secundária e Pré-Universitária Samora Machel 
(Beira), que decidiu oferecer quantidades de tintas para a pintura 
daquele estabelecimento de ensino público. Pratica desporto e 
frequenta Igreja. 
 Adriano Filipe Palito nasceu na vila turística de Inhas-
soro, distrito do mesmo nome, província de Inhambane, no dia 
03 de Março de 1971. Celebra hoje o seu 52º aniversário natalí-
cio. Parabéns pelo aniversário. Tenha um Feliz Dia AMIGO e 
IRMÃO.■ 

 
 Parabéns Refinaldo e toda sua equipe pela 

Passam hoje dois anos 
que Albano Carige foi 
confirmado PCMB 

 
            Beira (O Autarca) – 
Passam hoje dois anos que a 
Assembleia Municipal da Bei-
ra confirmou e tornou pública 
a indicação de Albano Carige 
para o cargo de Presidente do 
Conselho Municipal da Beira 
(PCMB), em substituição do 
Eng. Daviz Simango. Foi em 
sessão extraordinária, espe-
cialmente   convocada  para  a-  

preciar  e  decidir  em definiti-
vo o processo de substituição 
do falecido Presidente da Au-
tarquia local, o Eng. Daviz M-
bepo Simango, cujo infortúnio 
ocorreu a 22 de Fevereiro de 
2021. Consciente de que esta-
va a suceder um líder carismá-
tico, Carige soube tomar conta 
do recado e conseguiu ultra-
passar toda expectativa.■ (R) 
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