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Salimo Abdula reeleito Presidente da CE-CPLP 
 

 Maputo (O Autarca) – O em-
presário moçambicano, Salimo Abdu-
la, foi reeleito Presidente da Confede-
ração Empresarial da Comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa (CE-
CPLP), em Assembleia-Geral, realiza-
da, terça-feira (13 de Novembro de 
2018) ontem, na cidade da Praia, em 
Cabo Verde. Abdula foi eleito por con-
senso pelos membros da agremiação 
empresarial da lusofonia.  
 Por esta via, Salimo Abula de-
verá cumprir mais quatro anos (2018-
2022), na frente dos destinos da CE- 
CPLP, como resultado do bom desem-
penho alcançado, nos últimos quatro a-
nos, na promoção das relações empre- 
sariais entre entidades dos países mem- 

 
homens de negócios da CPLP no mer-
cado global.  
 Salimo Abdula tem uma  vasta 
 

bros  da  lusofonia  e na penetração dos 

  

Frase: 

 

Um general é tão bom ou tão ruim quanto as tropas sob seu 
comando – General Douglas MacArthur 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 15/11/2018 

Compra Venda Moeda País 

68.48 69.83 EUR UE 

60.41 61.6 USD EUA 

4.24 4.33 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 
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Continuado da Pág. 01 
experiência no associativismo empre-
sarial, tendo dirigido a Confederação 
das Associações Económicas de Mo-
çambique (CTA), por dois mandatos, 
coroados de êxito na atracção do inves-
timento estrangeiro para Moçambique 
e na construção de parcerias entre em-
presários moçambicanos e estrangei-
ros.     
 Cabo Verde assumiu a Presi-
dência Política da CPLP, passando, as-
sim, a ter o comando dos desígnios dos 
 

Jorge Carlos Fonseca, quem felicitou 
Salimo Abdula pela reeleição. A felici-
tação de Jorge Carlos Fonseca foi ex-
tensiva a toda a equipa que tomou 
posse.   
 A CTA assumiu o lugar de Vi-
ce-Presidente de direção da CE-CPLP 
e a Câmara de Comércio Moçambique 
Portugal o lugar de Vice-Presidente da 
Mesa da Assembleia-Geral, ficando as-
sim Moçambique com uma forte repre-
sentação nesta importante organização 
lusofona.■ (Redacção) 
 

nove países que falam Português, Jorge 
Spencer Lima, presidente da Câmara 
de Comércio deste País, assumiu a Pre-
sidência de Honra da CE-CPLP, fican-
do responsável por discutir as questões 
políticas relacionadas aos temas em-
presariais junto ao governo de Cabo 
Verde. Além da eleição, a reunião tam-
bém discutiu a criação do Conselho 
Económico e Social da CE-CPLP. 
 A cerimónia de tomada de pos-
se foi honrada com a presença do Pre- 
sidente da República  de  Cabo  Verde, 
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Por: Leonel Marcelino, Lisbia 

Políticos matam a política 
  A Humanidade tem, ao longo dos séculos, ultrapas-
sado várias crises de consequências desastrosas, com mui-
tas mortes e sofrimento: a Primeira e a Segunda Guerras 
Mundiais, os movimentos de libertação dos povos, as lutas 
pelos direitos das pessoas, com relevo para a compreensão 
da necessidade dos Estados adoptarem serviços públicos, 
como a saúde, o ensino, a segurança, a protecção na liber-
dade. Houve tais progressos que chegou a concluir-se que 
os problemas que afligiam a Humanidade estavam resolvi-
dos pelo que, no início da década de 90, se declarou o «fim 
da História». 
 Tremendo equívoco, com tendência para se agra-
var, sobretudo, graças a dois factos: a incompetência e arro-
gância dos políticos e os avanços nas áreas das tecnologias 
da informação e da biotecnologia. 
 Praticamente, em todo o mundo, os políticos exi-
bem tremendo desconhecimento da realidade, desligaram-
se das pessoas, quase se transformaram em "mangas de al-
paca". A eleição de Trump e o «Brexit» testemunham, à sa-
ciedade, onde desaguaram as actuações de políticos desin-
formados e incapazes de compreenderem os problemas que 
temos de enfrentar, já. Entre nós, bastaria ter assistido ao 
espectáculo deprimente da discussão do Orçamento de Es-
tado para 2019 e ao episódio das assinaturas do deputado 
José Silvano, bem como a outros episódios não menos cari-
catos, para sabermos que espécie de gente temos para nos 
governar, no futuro. 
 Enquanto isto, os problemas das pessoas agravam-
se e o avanço das tecnologias da informação e da biotecno-
logia criaram uma crise que ameaça substituir as pessoas 
por algoritmos. Já não se põe apenas o problema previsível 
do desemprego. Trata-se de algo muito mais perigoso. É o 
próprio homem, enquanto indivíduo que corre o risco de fi-
car sem espaço. Vivemos uma revolução de contornos des-
conhecidos, diferente de tudo quanto até aqui enfrentámos. 
Ninguém consegue prever como  será  o  futuro  modelo  de
  
 

organização da Humanidade. Sabe-se que a inteligência ar-
tificial, com recurso à conectividade e à possibilidade de a-
perfeiçoamentos constantes, é capaz de encontrar soluções 
mais eficazes para os problemas equacionados. E como rea-
gem os políticos? Regridem, estupidamente. Erguem muros 
e repõem fronteiras, ressuscitam o racismo, a xenofobia, os 
nacionalismos, os radicalismos, a intolerância e as guerras 
religiosas. Esquecem as vitórias alcançadas globalmente: 

- menos mortes por doenças infecciosas; 
- menos mortes pela fome; 
- menos violência; 
- aproximação das fronteiras entre proletariado e 

burguesia; 
- redução das incompreensões entre devotos e ateus, 

entre nativos e emigrantes, entre europeus, 
asiáticos e africanos; 

- a implementação de um melhor ensino; 
- melhores cuidados de saúde, rendimentos mais 

elevados. 
 E, mais importante que tudo, a luta continuada pela 
liberdade e uma progressiva implementação de direitos i-
guais para todos. 
 Estava tudo resolvido?Não. A caminhada para o 
progresso nunca acaba. 
 Mas, não podemos entregar o futuro aos cientistas 
e investigadores, sem uma visão política da sociedade. 
Lembro apenas um sinal já evidente: Quando o trânsito for 
comandado por algoritmos, que acontecerá aos condutores? 
E, quem fala do trânsito, com um pouco de imaginação, po-
derá prever o que acontecerá a todos os humanos, incapa-
zes de competir com a inteligência artificial. Os políticos 
têm o dever e a obrigação de se reinventar, de se informar, 
de encontrar novos sonhos, uma nova visão da Civilização, 
com respostas humanas. 
 Obama afirma, profeticamente: «os princípios dos 
mercados abertos e da governação responsabilizada, da de-
mocracia, dos direitos humanos e da lei internacional conti-
nuam a ser, neste século, a base mais firme para o progres-
so.» 

 Ouçamo-lo.■ 
 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 P4NTA-GEA                                        
Tel: +258 825782820 ,+258 845782820 
Email: zezeca07@gmail.com, zezeca07@yahoo.com.br  
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ANJE realiza 3ª gala de premiação para 
empreendedores e instituições 

nómicas (CTA), Federação de Jovens 
Empresários da CPLP (FAJE CPLP), 
Aliança de Jovens Empreendedores da 
Commonwealth na  África Austral 
(CAYE-SA) e Rede Global de Empre-
endedorismo (GEN).■ (Redacção) 

 

 

 Maputo (O Autarca) – A As-
sociação Nacional de Jovens Empresá-
rios (ANJE) realiza, amanhã, sexta-fei-
ra (16Nov18), no JAT 6 (Hotel Meliã), 
em Maputo, a 3ª Gala do Empreende-
dor que visa celebrar e premiar indiví-
duos e instituições que se tenham des-
tacado na promoção do empreendedo-
rismo e espírito empreendedor, em 
Moçambique, durante o ano de 2018. 
 A referida Gala compreende 
10 categorias, nomeadamente: Parceiro 
Empreendedor, Universidade Empre-
endedora, Empresa Empreendedora, 
Catalizador Empreendedor, ANJO Em-
preendedor, Diplomata Empreendedor, 
Mulher Empreendedora, Empresária 
Empreendedora, Jovem Empreendedor 
e Governante Empreendedor. 
 O evento conta com a presença 
de empreendedores (nacionais e estran-
geiros), membros do Governo, diplo-
matas, representantes de Pequenas e 
Médias Empresas (PME´s), Grandes 
Empresas e Multinacionais, académi-
cos, instituições financeiras e socieda-
de civil. 
 

SOBRE A ANJE 
 A Associação Nacional de Jo-
vens Empresários, fundada em  Feve-
reiro de 2010, é uma organização sem 
fins lucrativos,  formada por cerca de 
600 jovens empresários e iniciantes, 
dos 18  aos 35 anos de idade, cujo ob-
jectivo é promover o empresariado  ju-
venil através da capacitação empresa-
rial e advocacia por um  ambiente de 
negócio favorável aos Jovens. Defende 
o  estabelecimento de um sistema eco-
nómico social capaz de garantir a in-
clusão, sustentabilidade, diversidade e  
competitividade da nossa economia. 
 
 

 

 Hoje, a ANJE representa vá-
rios organismos séniores nacionais e 
internacionais, tem delegações em to-
das as capitais provinciais e, é uma 
grande referência nacional. É membro 
da Confederação das Associações Eco- 



 

2022 
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de um vínculo, ainda que superficial e frágil 
que contenha algumas das angústias existen-
tes. 
 Como psicoterapeutas temos a obriga-
ção de estar online face a esta realidade.  
■ Dra. Fanisse Craveirinha© 
 

 (…) Já todos nós presenciámos a urgên-
cia da captação em foto ou vídeo para o tão es-
perado post em subtracção ao sentir e vibrar de 
um concerto. Já todos nós nos apercebemos 
que são necessárias 10, 20 ou 30 selfies para 
que apenas uma seja eleita para publicação. 
 Sabemos da importância que as relações 
afectuosas e emocionalmente ricas têm na pro-
moção de estabilidade, confiança, segurança e 
capacidade de superação.   
 Pessoas com vínculos sólidos decorren-
tes de relações com qualidade são mais saudá-
veis e felizes. Em oposição, temos as relações 
inseguras que originam muitas vezes sintoma-
tologia psicopatológica associada a desespe-
rança e comportamentos de risco. 
          Deparamo-nos assim, entre outras pro-
blemáticas associadas a este tema, com duas 
frentes muito significativas. Por um lado, a e-
norme dedicação de tempo à realidade virtual 
em detrimento da realidade externa e por ou- 
tro, a fraca qualidade que emerge das relações, 
resultante da busca contínua e imediata de va-
lidação virtual do outro, bem como da procura 
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