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ACICB leva empresários
a Moçambique

A ACICB levou cerca de 30 empresários e autarcas a Moçambique numa missão empresarial. A iniciativa integrou reuniões de trabalho com a banca, confederação de empresários, AICEP e entidades
governamentais.
Foram também assinados dois protocolos na Universidade Eduardo Mondlane (na foto) e Escola
Portuguesa de Maputo.
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Editorial
Para falar da Missão Empresarial decorrida, e do modo como
percorremos as vastas
terras de Moçambique,
tenho em primeiro lugar de referir o empenho e boa vontade das
pessoas que participaram e acreditaram no
sentido empreendedor
desta iniciativa ACICB,
referenciando o grupo
de empresários extraordinários que nos acompanhou, e que com um
sentido empreendedor
rumou junto no mesmo
objectivo, demostrando
grande determinação em
melhorar a condição das
suas empresas, dos seus
trabalhadores e dos seus
colaboradores.
Destaco aqui ainda,
a participação do do
Exmo. Sr. Presidente da
Câmara Municipal de
Castelo Branco e sua esposa, Joaquim Morão e
Conceição Morão, e do
Exmo. Sr. Presidente da
Junta de Freguesia, Jorge
Neves, que honrandonos com a sua presença,
abraçaram a causa do
mundo empresarial de
Castelo Branco sempre
com a sua energia positiva, contribuindo de forma determinante para
o sucesso desta Missão
Empresarial.
Impunha-se
como
objetivo fulcral desta
missão a descoberta do
território moçambicano e das condições que
este apresenta para a
entrada do investimento por parte dos nossos
empresários, bem como,
a análise das condições
que o mercado oferece
para acolher os produl
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Ficha Técnica:

tos da nossa região, mas
também, e não menos
relevante, o fortalecimento das relações entre todos os membros
desta comitiva, de modo
a consequentemente se
estabelecerem parcerias
e acordos comerciais
entre empresas da mesma região, que nos dias
de hoje, me parecem de
relevante importância.
Terminada a Missão o
sentimento é de objetivo
cumprido!
Por último, deixemme expressar aqui uma
palavra para quem, por
algum motivo, não pode
integrar esta comitiva
que se deslocou a Moçambique, e dizer que
vamos lutar para que
esta iniciativa não fique
por aqui, e que sirva de
incentivo a toda a base
empresarial da região,
para que tenha sido a
primeira de muitas outras que virão a acontecer. A elaboração deste
Notícias ACICB dedicado à Missão Empresarial
a Moçambique tem por
principal objetivo a partilha de contactos e informações estabelecidos
por território moçambicano, encontrando-se os
mesmos à disposição de
todos os associados, na
sede da sua ACICB.
Faço votos de uma
boa leitura. l
Adelino Minhós, Arq.
Presidente ACICB

Participaram empresários e autarcas

ACICB levou Missão
Empresarial a Moçambique
A Direção da ACICB
– Associação Comercial,
Industrial e Serviços de Castelo Branco, Idanha-a-Nova
e Vila Velha de Ródão, no
âmbito de uma profunda
reflexão que tem vindo a
efetuar sobre as atuais envolventes sócio económicas
mundiais, chegou à conclusão que tudo deve fazer,
e ajudar a fazer, para reforçar
as relações com os restantes
países da Comunidade dos
l

Países de Língua Portuguesa.
Indo, assim, ao encontro do
expresso pelos governos que
a compõem, ao criá-la.
C o m t a l o b j e t ivo, a
ACICB promoveu o agendamento de uma Missão Empresarial, a Moçambique,
para que se pudesse avaliar
da possibilidade de realização de investimentos neste
país, fazer apresentações
das respetivas empresas
e produtos e ainda de se

poderem apreciar as possibilidades de se relacionar,
comercialmente, com empresas locais.
No terreno realizaramse inúmeros encontros e
estabeleceram-se pontes de
entendimento. O Embaixador de Portugal recebeu inclusivamente a comitiva logo
no primeiro dia de trabalhos.
É de tudo isso que vimos
aqui e agora dar conta aos
associados da ACICB.l

Junta faz medalha para missão

A Junta de Freguesia de Castelo branco assinalou a missão empresarial a Moçambique com a emissão de uma medalha comemorativa, a qual foi entregue pelo seu
presidente, Jorge Neves, às instituições e entidades oficiais Moçambicanas, à ACICB e
à RVJ-Editores.l
l
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Moçambique 2012
Viagem a Moçambique

Um território de oportunidades para bons negócios
l Em boa hora a nossa ACICB
voltou a organizar uma nova missão empresarial a Moçambique, mais precisamente às províncias de Maputo e Gaza.
Participei nela porque compreendo que
estando o nosso modelo económico, de
certo modo, esgotado é importante que
abramos novos horizontes.
A última vez que estive em Moçambique foi em 2005 e na viagem agora
feita pude confirmar melhorias com
algum peso, no nível médio de vida das
suas populações, muito embora se continue a sentir não só muitas necessidades
para satisfazer, mas também algum desequilíbrio na repartição dos rendimentos.
Neste país o modelo económico que
nos tem norteado nas últimas décadas
ainda tem muito para dar, embora seja
importante que não cometam os erros
que nós cometemos.
A taxa de inflação de Moçambique
está controlada, rondando actualmente
os 4%, o salário mínimo atinge os cerca
80 euros e o médio 150. O seu crescimento económico tem rondado os 7%,
perspectivando-se até que possa crescer,
face à crescente exploração do carvão,
do ouro e, agora, à descoberta de gás
natural, que coloca este país entre os
quatro que mais reservas deste produto
possuem a nível mundial. Por outro lado,
possui boas e imensas terras aráveis que
produzindo muito pouco, não deixarão
de vir a ser devidamente trabalhadas
face à escassez de bens alimentares que
se perspectiva num futuro não muito
longínquo a nível mundial.
Caracterizada, de uma forma sintética, a actual situação global de Moçambique não posso deixar de voltar aos diversos contornos da missão empresarial
agora vivida. O primeiro que pretendo
salientar é o de que apesar do tempo
passado os portugueses continuam a ter,
no âmbito do sereno povo moçambicano, uma boa imagem, constituindo-se
este aspecto num ponto forte para os
portugueses que pretendam investir ou
mesmo relacionar-se comercialmente
com empresas moçambicanas. A história deixou, neste povo, as suas marcas
positivas mesmo para além da língua.
De facto, sempre que vou a Moçambique vivo episódios que muito me
sensibilizam. Durante esta viagem não
posso deixar de destacar o facto de ter
sido inquirido por um moçambicano se
eu conhecia o senhor Granjeia. Depois
de alguns esclarecimentos e do nosso
Presidente da Câmara o ter posto a
falar com o senhor Eng. Granjeia, pude

apreciar o quanto este homem estava
reconhecido e comovido por aquilo
que ele e o pai tinham aprendido com
o senhor Eng.º. Poderia narrar outros
eventos equivalentes mas destaco um
no qual uma moçambicana dá de frente
com o senhor Alberto, que tinha vivido
e trabalhado na zona onde estávamos, e
que quando deparou com ele foi levada
a ter inúmeras exclamações de carinho e
amizade pelo passado vivido. Acontece
que nem os 35 anos, entretanto, passados tinham apagado de tais memórias o
valor da amizade, o que não pode deixar
de ter o seu construtivo significado.
Mas a missão decorreu e foram
inúmeras as reuniões vividas com responsáveis, ora na Banca moçambicana,
ora com autoridades, sempre com o
objectivo de que a nossa comitiva se
esclarecesse sobre oportunidades de
negócios neste país. Muito se aprendeu,
muito se pôde esclarecer, muitas trocas
de impressões se verificaram, até porque
o nosso grupo era composto por pessoas de valor e generosas. Sobre todo este
trabalho não posso deixar de referir a
reunião tida no Governo da Província
de Gaza, na qual estavam presentes
muitas Autoridades regionais as quais
nos permitiram uma boa avaliação das
potencialidades de tal Província.
Entre estas não posso deixar de
destacar a intervenção da Presidente do
Municipio de Mandlakazi que depois
de reconhecer o valor das intervenções
feitas, fez questão de convidar a comitiva
a visitar o seu Município, o que ficou
agendado para essa mesma tarde, face à
construtiva reacção do nosso Presidente
da Câmara Municipal, que não gosta de
perder oportunidades. Ao longo desta
visita não só pude deixar de apreciar o
quanto há a fazer neste tipo de regiões,
mas também o carinho com que nos
recebiam e o grande desejo de aproximação. “Tamos juntos” era uma frase
bem sintética mas cheia de significado
de desejo de aproximação, por parte dos
moçambicanos com os quais contactávamos. Vivida esta missão empresarial,

da forma como a fui descrevendo e tendo concluído ter a mesma sido um êxito
por parte da ACICB, não posso deixar
agora de me interrogar que contributo
pode a mesma ter dado para o reforço
dos laços económicos entre a nossa região e Moçambique, o verdadeiro objectivo da mesma. Sobre este aspecto não
pude deixar de me aperceber de que pelo
menos três participantes vieram com a
intenção reforçada de criarem algo em
Moçambique. Um na área da informática, e outros dois na área da indústria já
que o nosso processo de desindustrialização não pode deixar de conduzir à
disponibilidade de equipamentos que
em Moçambique podem ainda ser muito
úteis. Achei também muito interessante
a ideia expressa por um participante de
estudar o mercado da castanha de caju
com o objectivo de vir, se o estudo for
favorável, a coordenar a construção de
uma fábrica de tratamento deste produto, do qual Moçambique pode vir a ser
um dos principais produtores a nível
mundial.
Obviamente que, durante a missão,
também pude viver e apreciar os inúmeros contactos tidos com empresas locais,
sempre com o objectivo de apresentação
das nossas empresas. Para o efeito senti
que a entrega de documentação na qual
constasse o site da nossa empresa era
apreciado pelos destinatários, pelo que
esperamos que destes contactos resultem, no futuro, negócios efectivos. Há
que semear para poder colher.
Resta-me agora voltar ao esgotamento do nosso modelo económico
para afirmar que muitas das nossas
atitudes do passado, vão ter que sofrer
adequação a um novo modo de vida que
vamos ter que enfrentar. Neste âmbito
julgo que atitudes individualistas estão
condenadas ao fracasso, pelo que teremos que compreender que só juntando
esforços poderemos vencer as nossas
dificuldades. A organização deste tipo
de missões revelar-se-á cada vez mais
importante neste mundo cada vez mais
globalizado e aí a nossa ACICB está no

bom caminho. Participar nestas missões
é para os empresários importante não
só pelas portas que se abrem durante as
mesmas, no estrangeiro, mas também
pelo próprio reforço de laços de amizade
que se criam entre os participantes.
Mas esta nossa missão empresarial,
tendo sido um êxito, faria o seu pleno,
na minha opinião, se surgissem forças
que compreendessem que não podemos
desperdiçar os nossos pontos fortes,
nomeadamente aqueles que nos permitam vender os produtos que vamos
produzindo na nossa região, sendo
importante para que tal aconteça que
tenhamos representantes nos países em
desenvolvimento, como acontece com
Moçambique.
A criação de um armazém de venda
por atacado por elementos da comunidade albicastrense, numa cidade de Moçambique, poderia ser um instrumento
fundamental de aproximação àquele
povo e de venda dos nossos produtos e
aquisição dos produtos locais. No fundo
a CPLP em movimento.
Esta criação poderia passar pelo aparecimento de um empresário que se quisesse instalar numa cidade Moçambicana
com o apoio de outros e eventualmente
até de autoridades. Convinha que este
empresário tivesse uma percentagem,
com algum significado, no capital da
sociedade comercial moçambicana que
teria que se criar. O resto do capital desta
sociedade, a maioria, seria detido por
uma sociedade que se criasse em Castelo Branco. A sociedade Moçambicana
teria como objecto social, a compra e
venda de produtos e serviços por atacado, obrigando-se a dar preferência e
até a publicitar os produtos dos sócios
da sociedade albicastrense. Por outro
lado, seria também uma porta aberta
para apoiar empresários albicastrenses
que quisessem criar empresas ou representações para os seus produtos em
Moçambique.
Sendo uma ideia, de contornos muito
gerais, não deixará de ser considerada
uma utopia por muitos. Não obstante,
sinto que só com ousadia venceremos a
crise que atravessamos. Á nossa ACICB
apenas cabe publicitar a intenção de que
não deixaria de apoiar ideias deste tipo,
desde que surjam e lhe sejam disponibilizados projectos concebidos com a
necessária viabilidade.
A ACICB está de parabéns com esta
missão empresarial. Que toda a nossa
região possa também dela beneficiar. l
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Alfredo da Silva Correia
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Embaixador recebeu a comitiva

Conhecer as regras e o território
4 antes de se investir localmente
l O embaixador de Portu-

gal em Moçambique recebeu
a comitiva de empresários e
autarcas, em Maputo, logo no
primeiro dia de trabalho no
âmbito da missão empresarial
que a Associação Comercial,
Industrial e Serviços de Castelo Branco, Idanha-a-Nova
e Vila Velha de Ródão levou
a efeito naquele país africano
de língua oficial portuguesa,
de 15 a 24 de novembro.
Mário Godinho de Matos recordou a necessidade
de antes de se investir em
Moçambique se dever “fazer
convenientemente o trabalho
de casa e perceber as regras do
jogo”. Este diplomata considera “importante conhecer as
vantagens, as oportunidades e
os benefícios para explorar”,
mas também refere que “é
importante conhecer o país
antes de se dar um passo em
frente”.
O embaixador falou com
a comitiva, depois de uma
reunião de trabalho entre os
empresários, o responsável
pelo Centro de Negócios
da AICEP (Agência para o
Investimento e Comércio
Externo de Portugal) em
Moçambique, Fernando Carvalho, e um alto representante
do Centro de Promoção de
Investimentos de Moçambique (CPI), entidade que é a
porta de entrada em termos
de serviços estatais para o
investimento estrangeiro naquele país. “Moçambique
encoraja o investimento direto estrangeiro. O Centro de
Promoção de Investimentos
(CPI) procura trazer investidores para Moçambique e
é o contato principal de um
potencial investidor com o
Governo. O CPI é particularmente interessado em
aumentar o investimento nas
regiões centro e norte do país,
a fim de colmatar os grandes
desequilíbrios regionais de
desenvolvimento”, revela o
representante deste centro.
Dezembro 2012

Os dois responsáveis apresentaram um conjunto de
importantes noções sobre o
território, tendo em conta as
oportunidades de negócios
que o mesmo suscita, em
áreas como as acessibilidades,
água, turismo, energia (hídrica,
gás, carvão ou termoelétrica)

e agricultura. Oportunidades
essas que surgem tanto na área
provincial de Maputo, mas
noutras que agora também
despontam casos da Beira,
Tete, Nampula e Pemba.
Para além das oportunidades foram também apontados
os diversos apoios ao inves-

timento que Moçambique
proporciona aos investidores
estrangeiros na atual conjuntura, conforme explicou o
responsável da CPI.
Num país que apresenta
um crescimento económico
de cerca de 10% ao ano,
onde a taxa do IVA é de 17%

(na agricultura é 10%) e tem
uma inflação de 3,5% ao ano,
existem também alguns constrangimentos. Exemplo disso
são a qualificação da mão-deobra (é baixa), as quotas para
a contratação de estrangeiros,
o acesso à terra e a informalidade de mercado.l

Moçambique 2012
Millenium BIM e Standard Bank

Relações entre associações

Reuniões com a banca
moçambicana
e sul-africana

Setor privado em crescimento

A missão empresarial
da ACICB procurou para além
do encontros institucionais e
particulares com associações e
empresários, auscultar também
junto da banca moçambicana e
internacional a operar naquele território de língua oficial
portuguesa as condições de
investimento e de obtenção de
crédito, para além de conhecer
sob o ponto de vista económico-financeiro aquelas que
são as envolventes do clima
l

de negócios que atualmente se
respiram naquele país.
Isso mesmo foi abordado
num conjunto de reuniões
entretanto efetuadas, ao mais
alto nível, nomeadamente com
o banco moçambicano Millennium BIM e o sul-africano
Standard Bank. Em ambos, as
conversas mantidas foram esclarecedoras e as informações
colhidas extremamente úteis
para todos os elementos da
comitiva.l

Nos diversos dias de reuniões e de viagem pelo interior
do território até à Província de
Gaza registaram-se bastantes
contatos entre empresários
portugueses e moçambicanos,
mas também entre elementos da comitiva e empresas
portuguesas a operar naquele
país. Facto que, no entender
de Adelino Minhós, presidente
da ACICB, “vem reforçar um
dos objetivos principais que
tivemos em consideração ao
delinearmos esta missão, o qual
passava por melhorar o diálogo
entre empresários para facilitar
o ambiente de negócios, uma
vez que não há negócios que
prosperem sem cooperação
entre as pessoas de ambos os
lados”.
Uma ideia partilhada pela
Confederação da Associações
Económicas de Moçambique
(CTA), com os representantes da qual os empresários e
autarcas portugueses também
se reuniram, tanto em Maputo,
como em Gaza.
Organização económica,
não governamental, apartidária,
a Confederação das Associal
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ções Económicas (CTA) “é
uma plataforma de diálogo entre o governo moçambicano e
o setor privado que trabalha em
prol de um melhor ambiente
de negócios em Moçambique,
promovendo e protegendo
as oportunidades de negócios
através da reforma de políticas
económicas e reguladoras”.
Tem como missão “contribuir para um ambiente de
negócios favorável ao desen-

volvimento do setor privado e
para um movimento associativo
forte e participativo, socialmente responsável, capaz de
influenciar políticas económicas e promover a competitividade e qualidade empresarial”
e tem como visão “ter um
setor empresarial privado
dinâmico e competitivo que
contribua para o bem-estar
económico e social dos moçambicanos”. l

Câmara, Freguesia e InovCluster

Uma região unida e com espírito de equipa
l Joaquim Morão, presidente da Câmara de Castelo
Branco, participou ativamente nesta missão empresarial,
apoiando o espírito da mesma
desde a primeira hora. Ao
longo da viagem o autarca
albicastrense mostrou-se sempre interessado em conhecer
tanto o território como as suas
envolventes sócio-económicas,
procurando, ele mesmo, ajudar
a criar uma rede de contatos
quer entre empresas quer entre
municípios dos dois países.
Joaquim Morão reforçou
a importância desta visita dizendo que “estamos aqui para
ver, mas também para aprender, ajudando os empresários
da nossa região, na procura
de novos mercados na atual
conjuntura”.

Também o presidente da
Freguesia de Castelo Branco, Jorge Neves, acompanhou a missão empresarial,
participando em reuniões e
efetuando contatos com as
autoridades locais. A freguesia albicastrense levou uma
medalha alusiva ao momento
que fez questão de entregar a
algumas entidades (entre elas
à própria ACICB). Para Jorge

Neves, “este foi um momento
alto de afirmação do potencial
dos empresários albicastrenses
que no atual momento mostram dinamismo e não cruzam
os braços, procurando sempre
novos caminhos e soluções”.
Quem também integrou
esta missão foi a InovCluster,
Associação sedeada em Castelo Branco que representa na
região centro de Portugal mais

de uma centena de empresas
do setor agroindustrial. Cláudia Domingues teve oportunidade de expor publicamente
todo o potencial que as mesmas representam, procurando
no mercado moçambicano
encontrar parceiros e oportunidades.
A ACICB aproveitou ainda
as reuniões realizadas para
apresentar um vídeo promo-

cional da sua área de influência,
mostrando pormenores quer
do território quer das atividades económicas desenvolvidas
em Castelo Branco, Idanha-aNova e Vila Velha de Ródão.
Nesta missão foram ainda apresentadas as empresas
presentes e conheceram-se
inclusivamente melhor entre
si todos os participantes, estreitando laços comerciais. l
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No âmbito da missão empresarial, a convite de Joaquim Morão

Autarca de Manjacaze vem a Castelo Branco
6

l O presidente da Câmara
de Castelo Branco, Joaquim
Morão, convidou a sua congénere do Conselho Municipal
de Manjacaze (Gaza, Moçambique) a visitar o concelho albicastrense. O convite foi aceite
por Maria Helena Langa, uma
autarca que também integra a
Rede Africana de Mulheres
Autarcas.
A visita deverá ter lugar no
próximo ano e concretizou-se
no âmbito da missão empresarial que a ACICB realizou
recentemente a Moçambique.
Esta aproximação entre
os municípios teve lugar no
decorrer de uma reunião entre empresários, autarcas e
instituições que se efetivou
sob os auspícios do Governador da Província de Gaza.
Esta receção promovida pelo
Governador de Gaza, foi vista
pelos empresários portugueses
como muito importante, já
que em Moçambique os governos provinciais têm disponíveis alguns apoios à fixação
de empresas vindas de outros
países. A apreciação da realidade socioeconómica foi o
mote para mais este encontro
de empresas dos dois países,
um dos mais participados que
tiveram lugar ao longo de toda
a missão e onde frutificaram

Manjacaze

Uma vila
e um distrito
histórico
O distrito de Manjacaze, Mandlacaze, Mandlakazi ou Mandlha – inKaze está situado na parte sul
da província de Gaza, em
Moçambique. A sua sede
é a vila de Manjacaze. Tem
uma superfície de 3 748 km²
e uma população recenseada
em 2007 de 168 969 habitantes (a sede do município
tem 25 mil). De notar que
em 1998 a vila de Manjacaze, até então apenas uma
divisão administrativa a nível
de posto administrativo, foi
elevada à categoria de município. O primeiro presidente
do Conselho Municipal de
Manjacaze foi Casimiro João
Mondlane, eleito em 1998,
reeleito em 2003 e sucedido
por Maria Helena Langa,
eleita para o cargo em 2008.
Eduardo Mondlane, primeiro presidente da Frelimo,
nasceu nesta vila moçambicana em 20 de Junho de
1920. l
l

inúmeros contactos e aproximações em diversos ramos de
atividade.
A caminho da Gaza a comitiva portuguesa teve oportunidade de visitar as potencialidades agrícolas desta zona
moçambicana, nomeadamente
a produção de cana de açúcar e
arroz, mas também de outros
cerais e de atividades agropecuárias.

Em termos institucionais,
o Governador de Gaza fez
saber da importância que o
investimento estrangeiro e as
parcerias com empresários dos
dois países poderão ter no desenvolvimento daquele território, a vários níveis, enquanto da
parte da missão portuguesa as
expetativas saíram largamente
superadas, tal foi o número
de portas que se abriram à

cooperação e ao estreitamento de relações institucionais e
comerciais.
Adelino Minhós, presidente da Acicb sublinhou isso
mesmo nas intervenções que
efetuou, tendo sucedido o
mesmo com os presidentes
da Câmara e da Freguesia de
Castelo Branco, respetivamente Joaquim Morão e Jorge
Neves. l

Informática

Computador para escola de Manica
Um jornalista que
integrou esta missão empresarial procedeu à entrega
de um computador a uma
associação moçambicana,
para que este chegue a uma
escola do interior daquele
país africano. Esta entrega
foi possível graças ao trabalho desenvolvido pela
Associação de Informática
de Castelo Branco que tem
por objetivo formações de
informática em software
livre, eventos e encontros
de informática, investigação
l
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e publicações de tecnologias
sem fio, e divulgação e promoção de novas tecnologias.
“As estruturas existentes permitem o contacto
e a realização de trocas de
ideias, mas não permitem
a concretização de projetos
que exigem recursos financeiros intensivos, como tal
só agora em conjunto com
Elísio Leonardo, estudante
na Universidade Eduardo
Mondlane, que chamou a
nossa atenção para o projeto que desenvolvia http://

infomoz.net/infomoz/sobre-elisio-leonardo/ conseguimos, com o apoio da
ACICB e do Reconquista,
em Maputo, levar um computador que será colocado
numa escola primária de
um distrito da Província de
Manica (Vanduzi)”, explica
Carlos Campos, da associação albicastrense.
José Júlio Cruz, que procedeu a esta entrega, é jornalista do Reconquista e é
também vice-presidente da
ACICB. l

Moçambique 2012
Ensino Magazine faz acordos em Maputo

Mondlane assina com Magazine
l A Universidade Eduardo Modlane e o Ensino Magazine assinaram um protocolo
de colaboração. A cerimónia
serviu de pré-inauguração da
nova reitoria da maior instituição de ensino superior pública
de Moçambique.
O Ensino Magazine assinou
um protocolo de cooperação
com a Universidade Eduardo
Mondlane (UEM), a maior
instituição de ensino superior
público moçambicana, a qual
tem mais de 30 mil alunos.
O acordo rubricado pelo
reitor da UEM, Orlando Quilambo, e pelo diretor da publicação, João Carrega, foi um
dos momentos altos da missão
empresarial efetuada pela Associação Comercial, Industrial
e Serviços de Castelo Branco,
Idanha-a-Nova e Vila Velha de
Ródão (ACICB), a qual decorreu de 15 a 24 de novembro.
A assinatura deste acordo
representa para o Ensino Magazine uma “aposta clara nos
Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa, onde o jornal já
está a ser distribuído”, diz João
Carrega. Aquele responsável
recordou que este acordo surge
na mesma lógica de outros já
assinados pelo Ensino Magazine, como acontece com a
UNESCO, em que a publicação

Orlando Quilambo e João Carrega assinaram o acordo

portuguesa é parceira da rede de
escolas associadas daquela organização das Nações Unidas.
“Isto demonstra que a educação não tem fronteiras e que
através de parcerias todos podemos ficar mais fortes”, adianta
João Carrega.
O Reitor da Universidade
Eduardo Mondlane (UEM)
manifestou em Maputo toda a
sua satisfação pela concretização do protocolo e pela mesma
ter ocorrido numa missão empresarial a Moçambique. “Deviam ser mais os empresários a
interessarem-se pela educação
e pelas universidades, como
acontece neste caso”, referiu
Orlando António Quilambo
momentos depois da assinatu-

ra, em que participaram os vicereitores e os diretores das diferentes faculdades, bem como
toda a comitiva de empresários
portugueses, os autarcas Joaquim Morão e Jorge Neves e
os dirigentes da ACICB.
Nas instalações da nova
reitoria da UEM, em obras
finais e ainda por inaugurar oficialmente, Orlando Quilambo
quis que este momento ficasse
intimamente ligado à nova fase
que a universidade que dirige
se prepara para enfrentar e
fez questão de sublinhar que
“esta assinatura decorre neste
local simbolizando uma préinauguração do mesmo porque
esta é, sem dúvida, uma parceria
inteligente”.

“Como instituição de ensino superior temos de ser
mais internacionais, não chega
efetuarmos intercâmbios de
estudantes e de docentes, precisamos apostar também na troca
de informação e na divulgação
das nossas atividades pelo que
esta parceria nos abre portas
importantes nessa área”, declarou o reitor da UEM. Orlando
Quilambo entende que “a
presença da universidade no
mundo lusófono da comunicação é uma honra, na medida em
que temos um longo caminho
a fazer nesta área, sobretudo
numa altura em que já percorremos cinco décadas de ensino
superior”.
Adelino Minhós, presidente da ACICB, e Joaquim Morão, presidente da Câmara de
Castelo Branco, também intervieram nesta sessão protocolar,

o primeiro lembrando que as
instituições a que presidem dão
uma atenção muito especial
aos setores da educação e da
formação das pessoas. “Não
é por acaso que aqui viemos”,
disse Adelino Minhós, enquanto Joaquim Morão aproveitou
para lembrar a importância “de
uma comunidade científica e de
homens do conhecimento no
desenvolvimento das sociedades em que vivemos”.
Através deste protocolo
será criada uma secção no
Ensino Magazine dedicada
às atividades da Universidade,
ficando também definidas vantagens comerciais para aquela
instituição no que respeita à
divulgação dos seus cursos.
Por seu lado, o Ensino Magazine torna-se parceiro das
atividades desenvolvidas pela
universidade. l

a fazer formação de professores moçambicanos, editamos
publicações e temos parcerias
locais que agora estendemos
a esta publicação especializada
portuguesa, com a qual nos
iremos empenhar para fazer
esta ideia frutificar”, sublinhou
a mesma responsável.
Para o diretor do Ensino
Magazine, João Carrega, o
acordo “vem reforçar a promoção do ensino e da educação à escala global, numa
lógica de que a educação não
tem fronteiras e de que a
multiculturalidade enriquece
a educação e o conhecimen-

to. A Escola Portuguesa em
Maputo é uma das mais prestigiadas instituições de ensino,
e nós enquanto publicação
referência na área educativa, defendemos este tipo de
parcerias, ligando a escola à
comunidade”.
João Carrega frisou ainda
que “para além da secção que
irá ser criada na edição em
papel, também o portal www.
ensino.eu integrará as notícias
daquela escola, através de atualizações frequentes”. O diretor
da publicação reforçou a ideia
de já na próxima edição o protocolo ser implementado. l
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Escola Portuguesa de Maputo

Acordo com sabor lusitano
Outro dos pontos altos
do programa desta viagem foi
a vista à Escola Portuguesa de
Maputo, onde se assinou mais
um protocolo entre esta instituição e o Ensino Magazine.
Do pré-escolar ao 12º ano de
escolaridade frequentam-na
1700 alunos de 19 diferentes nacionalidades. “Ficamos
muito contentes por esta escola ficar ligada à vossa missão
empresarial com a parceria que
efetivamos na assinatura deste
protocolo”, referiu a diretora
da instituição, acrescentando
que “esta é uma casa aberta,
multicultural e funcional, é
l

A diretora da escola com os responsáveis portugueses

um bocadinho do mundo que
temos aqui dentro e isso a todos
nos enriquece”.

“O respeito e o conhecimento pelo outro é uma das
nossas mais-valias, ajudamos
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Moçambique é um país com memória e de muitas memórias

Emoções ao rubro
8

As relações entre portugueses
e moçambicanos, e de portugueses em
Moçambique, perdem-se nas memórias
de antanho. Seria preciso imenso papel
para registar todos os pormenores que,
de uma forma ou de outra, acabaram
por marcar esta missão empresarial,
alguns até bastante comoventes pela
espontaneidade com que aconteceram.
Mas, vamos a alguns deles:
l

- O senhor Alberto Martins ia reconhecendo o território à medida que a
missão visitava o interior, entre as províncias de Maputo e Gaza. Moamba,
Namaacha, Manhiça, Macia, Xinavane,
Bilene Xai-Xai, Chokué… os nomes e
as histórias sobre as localidades iamse sucedendo. Há 35 anos que este
beirão não visitava Moçambique, terra
onde trabalhara durante mais de duas
décadas.
Nas proximidades de uma plantação
de cana-de-açúcar (daquelas a perder
de vista) uma dúvida surgiu sobre a
localização de uma aldeia próxima
onde, em tempos, residira. Solução:
parou-se a viatura logo que apareceram
as primeiras pessoas na beira da estrada,
junto a uma ponte. O homem sai do
carro, dirige-se ao grupo e, logo ali,
uma senhora deita as mãos à cabeça e
exclama: “Olha o Alberto!”… trocaram
cumprimentos (mais adiante um outro
homem reconhece o Alberto, mais
abraços), fazem-se uns telefonemas
e, durante um dia, ele vai com os seus
amigos de antanho visitar os locais.
Parece história, mas é verdade.

- Ainda não nos tínhamos refeito
da história do Alberto, quando, numa
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visita a uma fábrica de algodão, em
que a missão foi acompanhada por
representantes do governo de Gaza,
um dos responsáveis pelo funcionamento da unidade ia explicando, com
detalhe, todo o processo, da plantação
ao embalamento do produto. Já a visita
se aproximava do fim quando o mesmo
se apercebeu que éramos de Castelo
Branco. O homem aproximou-se de
Joaquim Morão e pergunta-lhe emocionado: “Os senhores são de Castelo
Branco?! Conhecem o engenheiro
António Granjeia?!”. Há umas décadas,
este homem trabalhara com o pai do
conhecido empresário albicastrense
e conhecera o filho. E nunca mais se
esqueceu.
Veio a explicação: “tudo o que
aprendi com esse senhor é o que ainda
hoje me permite levar comida à boca”.
Esclarecedor e emotivo.
Joaquim Morão foi célere a puxar
pelo telemóvel e colocou os dois homens à conversa, quase quatro décadas
depois. A satisfação pelo momento
vivido no rosto daquele moçambicano
é indescritível.

- Carlos Cardoso, natural do concelho albicastrense, foi dos portugueses que ficou naquele território. Ali
manteve o negócio (em Xinavane) e
constituiu família. De Castelo Branco,
Reconquista levou-lhe uma carta e uma
lembrança de familiares. Chegados a
Xinavane, fomos procurá-lo e, sem
dificuldade, encontrámo-lo com um
grupo de amigos.
Missiva entregue, o grupo começou
a juntar-se e as emoções correram com
facilidade. De trato fácil, Carlos Cardoso recordou os tempos por que passou
até à atualidade, apresentou algumas das
pessoas da família e ficou agradecido
por ali termos passado em sua busca.
No meio de algumas lágrimas que lhe
correram pela face exclamou: “Já há
algumas décadas que não via tantos
mulungos juntos!” (Mulungo é como
chamam em changana «um dos mais de
20 idiomas falados em Moçambique,

além do oficial Português» o estrangeiro, o branco) …
- João Castel Branco Silveira é o
Conselheiro Político da Delegação
da União Europeia em Moçambique.
Entre agosto de 2008 e junho deste ano
trabalhou na Embaixada de Portugal
em Madrid, altura em que se mudou
para aquele país africano.
Este diplomata fez questão de se
encontrar com a missão empresarial

que a Acicb encabeçou. “O meu pai
(o médico José Castel Branco Silveira)
ligou-me de Portugal a dizer que tinha
lido no Reconquista que esta missão
estava em Moçambique e eu vim cá
cumprimentá-los e conversar um pouco connvosco”, referiu, dirigindo-se
a Joaquim Morão, que conhece de há
longa data. E logo ali ficou agendado
um encontro que se efetivou uns dias
mais tarde. l

