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“O que precisamos é que as pessoas acreditem e
invistam em África, de maneira vantajosa para todos”
- Moçambicano Salimo Abdula, Presidente da CE CPLP, na maior Reunião do
Nice (O Autarca) – O proemiSector Privado África – Europa, em Nice, França

Frase:

Nunca dependa de uma única fonte de renda. Sempre faça
investimentos para gerar outras fontes – Warren Buffett

nente empresário moçambicano e Presidente da Confederação Empresarial
da Comunidade de Países de Língua
Portuguesa (CE-CPLP), Salimo Abdula, que semana passadas presidiu, em
Nice, França, a Abertura do Painel
“Sector Privado, no Centro do Crescimento Africano” – “Private Sector, at
the heart of the african growth”, no
quadro da realização do Choiseul Africa Business Forum, a mais importante
Reunião do Setor Privado África – Europa, evento realizado todos os anos no
coração da Riviera Francesa, que reúne alguns dos mais influentes tomadoCÂMBIOS/ EXCHANGE – 10/10/2019
Moeda

País

Compra

Venda

EUR

UE

67.69

69.05

USD

EUA

61.52

62.75

ZAR

RSA

4.07

4.15

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE

SF Holdings,
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA

O Autarca – Jornal Independente, Quinta-feira – 10/10/19, Edição nº 3779 – Página 02/05
Continuado da Pág. 01
res de decisão africanos e europeus para tirar proveito de sinergias insuficientemente exploradas e explorar novas oportunidades de parceria para o crescimento compartilhado, incentivou o
“mundo” a acreditar e invistir na África, de maneira vantajosa para todos,
onde todos possam ter benefícios.
“Na África, e nos países africanos da CPLP em particular (os PALOP), muitas populações ainda estão
morrendo de fome. É difícil entender
como é possível ter tanta terra arável,
tanto potencial hídrico, tanto trabalho
jovem e sofrer com fome! O que precisamos é que as pessoas acreditem e invistam na África, de maneira vantajosa
para todos, onde todos podemos ter benefícios”.

Salimo Abdula reconheceu,
entretanto, que a corrupção é outro
problema em África, mas sublinhou
que felizmente políticas de investimento, direito internacional e governança
corporative limitaram bastante a corrupção e obrigaram as empresas e instituições públicas ase tornarem mais
profissionais.
“Caros empreendedores, temos
certeza de que você está procurando
negócios, moportunidades de investir
com segurança e obter benefícios. Certamente, a CPLP é uma alternativa” –
destacou.
Frisou que os PALOPs são
uma componente estratégica e estrutural da CPLP, contando com seis países,
cada um com sua própria história, perfil sócio-cultural e suas peculiaridades

mesmo na forma como fazem-se os negócios.
“Temos um potencial incrível
para nos tornarmos uma grande referência econômica mundial, em diversos sectores, com especial destaque nas
áreas de energia, agricultura e turismo”.
Realçou que a força de trabalho é abundante, sendo que 75% da população africana é jovem.
Salimo Abdula salientou a importância da diversificação da economia, reduzindo, assim, a dependência
de um sector ou de outro. Citou os casos de Moçambique e Angola que não
podem depender soemente do sector energético, pois corre-se o risco de enfrentar crises com o declínio do petroleo no mercado global.■ (Redacção)

Consórcio Global JGC, Fluor e TechnipFMC lidera
contrato de engenharia, procurement e construção
dade total do projecto Rovuma LNG.
do Projecto Rovuma LNG
Os parceiros da Área 4 irão aMaputo (O Autarca) – A operadora da Área 4, Mozambique Rovuma Venture, adjudicou o contrato
para a engenharia, procurement e construção do complexo de produção de
gás natural liquefeito do projecto onshore Rovuma LNG para um consórcio
composto pela JGC, Fluor e Technip
FMC (JFT).
Segundo um comunicdo recebido na noss Redacção, esta adjudicação permitirá iniciar as actividades do
projecto Rovuma LNG conforme aprovado pelo Governo de Moçambique
em Junho de 2019, enquanto os parceiros da Área 4 continuam a trabalhar

para tomar a decisão final de investimento em 2020.
O projecto Rovuma LNG irá
produzir, liquefazer e comercializar
gás natural de três reservatórios do
complexo Mamba, localizados no bloco da Área 4 offshore, na Bacia de Rovuma. Este projecto inclui a construção
de duas unidades de liquefação de gás
natural, com uma capacidade total anual de 15,2 milhões de toneladas de
GNL e respectivas infraestruturas onshore associadas. A Concessionária anunciou também ter recebido a aprovação do Governo para os contratos de
compra e venda de GNL para a capaci-
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vançar com os investimentos iniciais
para as actividades midstream e upstream do projecto, avaliadas em mais
de US500 milhões. Estes investimentos incluem actividades como a construção de um acampamento, actividades de reassentamento, construção da
pista de aterragem e vias de acesso,
bem como o início do projecto detalhado de engenharia das instalações de
GNL. Com o progresso alcançado até o
momento, o Rovuma LNG continua
com o plano de iniciar a sua produção
em 2025, o que associado a outros projectos GNL irá impulsionar o crescimento económico do país.■ (R)
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De Vez Enquanto
Por: Afonso Brandão

Desenhos (Pouco) Animados
O tio Patinhas, apesar da
sua avareza e mau feitio, é uma personagem divertida. Por boas causas, até é capaz de ser «umas mãos largas». Ele e todos os bonecos da Disney têm
como objectivo serem provocadores de alegria e bons sonhos. Podem enfeitar-se os quartos das crianças com qualquer uma destas figuras. Até os irmãos Metralhas são uns
bons malandros. Estas personagens vivem em ambientes
normais, em lugares muito coloridos. As estórias são curtas, simples e sem grandes guerras – o Tom e Jerry, por exemplo, são dois inimigos que não podem viver um sem o
outro; os extraterrestres são sempre uns verdes e simpáticos
que convivem amigavelmente com os humanos.
Alguns bonecos, utilizando os super-poderes, conseguem voar, ficar invisíveis e com muita força. Entram em
acção apenas em caso de grande necessidade como seja ajudar uma velhinha a atravessar a rua. Os restos do tempo
vivem escondidos num disfarce de pacatez e fragilidade. Os
bichinhos animados da Disney, e não só, são caricaturas
bem-intencionadas que se comportam como pessoas. Rir
deles é rir de nós mesmos.
Contudo, os filmes animados japoneses que ultimamente a garotada mais gosta de ver fogem completamente a
estes padrões. Nestes casos, os heróis, sejam tartarugas repelentemente verdes ou estúpidos robots, comportam-se
sempre como autênticos monstros. Os ingredientes destas
estórias são a morte, a destruição, a vingança, o ódio, a luta
pelo poder total. Em todos os episódios que tenho visto, os
maus, que são mesmo maus e feios, (mas que, apesar disso,
mal se distinguem dos bons), tentam exterminar tudo… a
humanidade, o planeta, o universo. Na minha opinião, estes
filmes têm todos os defeitos possíveis e imaginários – são
violentos, cruéis, sem humor, sem referências humanas. Utilizando a prejudicial táctica do seriado, a obtenção das
crianças fica de tal maneira presa que elas são coagidas a
ver sempre.
Vou contar uma das cenas desses desenhos animados que mais me horrorizou até hoje. Trata-se dum monstro
do Dragon Ball que tem uma seringa na cauda; ele obtém a
sua força matando e sugando-lhes as células. Na referida
cena, a abjecta figura, sentindo-se enfraquecida, não teve
escrúpulos de capturar um autocarro cheio com uma equipa

TOM e JERRY
desportiva e de chupar o sangue de todos os jogadores, um
por um. Eu vi! Não existe comparação possível entre esta
cena e aquelas em que o Tom passa por cima do Jerry com
um cilindro, o fura como bala, ou o liga à corrente eléctrica. Nessas cenas, vê-se bem que é tudo a fingir, pois as personagens nunca sofrem danos. Mas, na outra, a morte acontece mesmo com todos os requisites de malvadez.
Postos os factos, que medidas poderiam ser tomadas? Estes desenhos passam constantemente na televisão e
na promoção é dito: “Se perderes estes episódios não és
ninguém!...” Assim, uma criança, impedida de ver esta série, acabará por sentir-se diminuída e humilhada diante
das outras. Nenhuma conseguirá ter o orgulho necessário
para gabar-se de eu já não vejo isso. Por outro lado, se alguns miúdos têm o privilégio de estar acompanhados por adultos, a esmagadora maioria está sozinha diante toda aquela violência. Violência, diga-se, nada gratuita, pelo contrario. Se calhar, nem calculamos quanto nos irá custar de futuro.
Chego à conclusão que a interdição nem o acompanhamento são praticáveis. Será então preciso proibir esses programas? Creio que seria mais simples e civilizado se
os Directores dos Programas decidissem por eles mesmos,
mudar a situação. É o bom senso, não o lucro, que deveria
orientar estes senhores. Mas duvido que isso aconteça. Vai
uma aposta?■
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Uma Data na História
Por: João de Sousa

10 de Outubro de 1950… José da Costa
(Casquinha)
Foi um excelente jogador de basquetebol. O seu
Ferroviário ainda hoje, continua a ser uma das grandes referências da sua vida, como desportista e não só.
Um dos aspectos que mais me marca nele, nos dias
de hoje, é a forma como, mesmo estando a viver em Portugal, se mantem ligado ao nosso País. Uma ligação que leva
o rótulo de ajuda, solidariedade e imprecindível apoio multifacetado à Aldeia N’dvinduane, através da Casa do Gaiato, com destaque para a expansão de actividade agro-pecuária.
Do Casquinha, com quem me encontro, sempre que
as circunstâncias o permitam, ficam-me memórias inolvidáveis daqueles que são os encontros de moçambicanos, por
ocasião do período de verão em Portugal, na sua casa de
campo em Vale Fuzeiros. Ali se juntam (maioritariamente
jogadores de basquetebol) amigos que José da Costa e sua
esposa fazem questão de convidar para um são e ameno
convívio entre pessoas que se conhecem e que aproveitam
esse momento para (como soe dizer-se) “pôr a escrita em
dia”.
O Casquinha, esse exímio jogador de basquetebol
do Ferroviário, companheiro de outros “locomotivas” como
por exemplo António Azevedo, Mário Machado, Samuel de
Carvalho, George Sing, António Almeida, Armindo Costa,
Kakoobai Odabai ou Jorge Cunha, completa hoje mais um
aniversário natalício.
Parabéns, pelo dia do teu sexagésimo nono aniversário, mas acima de tudo pelo teu exemplo de integridade
como desportista e como cidadão, comprometido com a
defesa de causas humanitárias, nomeadamente no apoio tão
importante a instituições como a Casa do Gaiato.
Um abraço “Casquinha”. Comemora este dia com
aqueles que mais estimas.■
OBS: na foto, da esquerda para a direita, George Sing,
José da Costa (Casquinha), Samuel de Carvalho e Paulo
de Carvalho.■

RU assina Acordo de
Continuidade Comercial
com países da SADC
Maputo (O Autarca) – A Secretária Britânica de Comércio Internacional, Liz Truss, assinou o Acordo de Parceria
Económica SACUM-UK
ontem, durante a reunião
de Ministros do Comércio
da Commonwealth em
Londres.
O acordo comercial permitirá que empresas e consumidores britânicos se beneficiem do comércio continuado com a
União Aduaneira da África
Austral (nomeadamente África do Sul, Botswana,

Lesoto, Namíbia, Eswatini
e Moçambique, depois que
o Reino Unido deixe a União Europeia. As partes
também assinaram um
Memorando de Entendimento, que fornecerá um
mecanismo de ponte para
permitir o acesso contínuo
ao mercado no caso de o
Reino Unido deixar a União Europeia sem acordo
a 31 de Outubro de 2019,
aguardando a ratificação
do acordo. Moçambique
esteve representado por Filipe Chidumo, Alto Comissário no Reino Unido.
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