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Mas eles não!
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Destaques

Jean Boustani foi absolvido. 
Somente Jean Boustani!

(Continua na página 4)

ligência e Segurança 
do Estado da República 
Moçambique. A acusa-
ção pretende detalhar 
uma sequência com-
plicada de eventos em 
que essas três empresas 
moçambicanas empres-
taram dinheiro de dois 
bancos de investimen-
to europeus – o Credit 
Suisse em Londres e o 
banco russo VTB – para 
pagar por bens e servi-
ços encomendados pela 
Privinvest. Depois que 
os empréstimos foram 
desembolsados e a Pri-
vinvest foi paga, esses 
bancos de investimento 
europeus converteram 
e venderam partes da 
dívida moçambicana a 
fundos de investimento, 

inclusive a compradores 
nos Estados Unidos. De 
acordo com a acusação, 
esses compradores fo-
ram induzidos a com-
prar a dívida devido a 
supostas deturpações 
nos documentos de em-
préstimo subjacentes 
assinados anteriormente 
pelas empresas moçam-
bicanas, que os bancos 
europeus enviaram aos 
compradores de dívida. 
Nenhum do dinheiro 
fornecido pelos com-
pradores de dívidas foi 
destinado a qualquer um 
dos conspiradores, ou 
mesmo às três empresas 
moçambicanas, mas sim 
aos bancos de investi-
mento europeus. Em 
outras palavras, esta é 

uma acusação muito in-
comum. O governo está 
a tentar usar os tribunais 
dos Estados Unidos para 
processar um cidadão li-
banês, que trabalha para 
um construtor de navios 
com sede no Oriente 
Médio, por causa de de-
clarações falsas feitas 
por três empresas mo-
çambicanas, cada uma 
de propriedade de vários 
Ministérios executivos 
da República Moçambi-
que, a fim de obter em-
préstimos de bancos de 
investimento europeus, 
que subsequentemente, 
e para seu próprio bene-
fício, venderam essa dí-
vida a compradores em 
todo o mundo, numa sé-
rie de transações no ex-

terior. Além disso, ape-
sar de a acusação alegar 
conspirações de fraude 
electrónica e de valores 
mobiliários contra esses 
compradores de dívidas, 
a acusação não contém 
alegações de que o Sr. 
Boustani sabia mesmo 
sobre as alegadas decla-
rações falsas nos docu-
mentos de empréstimo 
subjacentes. Como a 
acusação nem mesmo 
alega o conhecimento do 
Sr. Boustani sobre as ale-
gadas falsas declarações, 
certamente falha em ale-
gar que Boustani tentou 
disseminar essas falsas 
declarações nos Estados 
Unidos com o objectivo 
de causar danos aos ci-
dadãos ou entidades dos 

Estados Unidos. De facto, a acu-
sação não contém alegações de 
que Boustani tinha alguma ideia 
de quais fundos de investimento 
os bancos europeus venderiam a 
dívida, muito menos que Bous-
tani sabia ou se importava onde 
esses compradores estavam loca-
lizados. Em resumo, mesmo que 
todas as alegações na acusação 
sejam consideradas verdadeiras, 
simplesmente não há nexo entre 
as alegadas acções de Boustani 
e este país. A lei dos EUA não 
governa o mundo, e a acusação 
de Boustani aqui, a milhares de 
quilómetros da sua família, e 
os eventos nos quais ele supos-
tamente participou, é ilegal”. 

É esta a tese que os advogados 
expuseram ao júri, e os mem-
bros do júri ficaram convencidos.

A decisão foi tomada precisa-
mente no dia em que o libanês 
vendedor de barcos da “Privin-
vest” completava onze meses 
numa prisão norte-americana. 
Boustani chorou de emoção e 
agradeceu ao juiz e à sua defesa 
pela liberdade. Mas a decisão do 
júri não significa que não houve 
corrupção na contratação das dí-
vidas ocultas pelo Governo mo-
çambicano. O próprio Boustani 
confessou ter pago milhões de 
dólares a cidadãos moçambica-
nos que aprovaram ou influen-
ciaram a aprovação das dívidas 
ocultas. Pagou também ao parti-
do Frelimo, o partido do Gover-
no. Estes não foram absolvidos, 
aliás, ainda nem foram julgados.

Os moçambicanos menciona-
dos como tendo recebido dinhei-
ro da “Privinvest” têm o direito 
e o dever de se explicar aos mo-
çambicanos. E, face à gravidade 
das acusações, o lugar adequado 
para dar as explicações é em sede 
da Justiça. É assim que prevê 
a lei criminal de Moçambique.

Boustani declarou no tribunal 
norte-americano que, por decisão 
de Iskandar Safa, o CEO da “Pri-
vinvest”, mandou pagar milhões 
de dólares a Filipe Nyusi, Ma-
nuel Chang, Gregório Leão, An-
tónio Carlos do Rosário, Isaltina 
Lucas, Armando Inroga, Rosário 
Mutota, Bruno Langa, Armando 
Ndambi Guebuza, Teófilo Nhan-
gumele. Tirando os dois últimos, 
os demais eram, na altura dos 
factos, funcionários superiores do 

D
oze cidadãos de 
Brooklyn declararam 
Jean Boustani não 
culpado dos crimes de 

que era acusado. E o tribunal 
mandou-o em liberdade, uma 
decisão que está deixar alguns 
sectores de cabelos em pé em 
Moçambique. Mas, para com-
preender essa decisão, é preci-
so recuar para Junho. No dia 
21 de Junho de 2019, Michael 
S. Schachter, Randall W. Jack-
son, Casey E. Donnelly e Phi-
lip F. DiSanto, advogados da 
“Willkie Farr & Gallagher” 
contratados por Jean Boustani, 
submeteram uma contestação à 
acusação do Ministério Público 
norte-americano. Num docu-
mento de 48 páginas, a defesa 
de Boustani escolheu uma tese: 
Boustani poder ter cometido 
crimes, mas não os cometeu 
nos EUA, nem para prejudicar 
cidadãos norte-mericanos. Ele 
corrompreu moçambicanos e 
vendeu barcos. E mais nada.

Eis o resumo do argumento 
central dos advogados de Bouta-
ni extraído do documento da sua 
contestação, em nossa posse: “O 
que este caso contra Boustani e 
outros sete estrangeiros tem a ver 
com os Estados Unidos? Embora 
a acusação tenha 46 páginas, em 
nenhum lugar ela oferece uma 
resposta real a essa pergunta fun-
damental. O fracasso da acusa-
ção em identificar qualquer nexo 
significativo entre os assuntos 
alegados e qualquer preocupação 
interna nos EUA não implica ape-
nas questões políticas importan-
tes – é fatal por uma questão de 
lei. A acusação contra Boustani 
deve ser rejeitada por não decla-
rar uma violação, porque a con-
duta extraterritorial descrita nas 
suas páginas está fora do alcance 
das leis dos EUA que suposta-
mente foram violadas. Boustani é 
libanês e trabalha para a Privin-
vest, uma construtora de navios 
com sede no Médio Oriente que 
vendeu embarcações, aeronaves, 
radares, serviços de treinamento 
e propriedades intelectuais a três 
empresas estabelecidas e de pro-
priedade conjunta dos Ministérios 
da Defesa Nacional, Interior, Fi-
nanças, Pescas e Serviço de Inte-

  orges Nhamirre B
em Nova York*
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(Continuação da página 02)

Estado moçambicano e estavam 
todos envolvidos na aprovação 
do projecto de protecção costei-
ra e na contratação dos emprés-
timos para financiar o projecto.

Jean Boustani disse que nenhum 
dos pagamentos era suborno. Es-
tava apenas a fazer trabalho de 
caridade apoiando “amigos” para 
iniciarem negócios e financiar a 
sua campanha eleitoral. Justificou 
que estas práticas são normais em 
África e no Médio Oriente. E o júri 
norte-americano relevou as expli-
cações de Boustani e considerou 
que ele agiu sem culpa. Absolveu-
-o. A decisão do júri dos EUA não 
se aplica aos moçambicanos que 
receberam os “apoios” milioná-
rios da “Privinvest”. O veredicto 
sobre Boustani só é válido para 
ele e nos EUA. Em Moçambique, 
a Justiça terá de tomar as suas 
decisões, com base nas suas leis.

Informação prestada pelo FBI 
não está “absolvida”

Igualmente, a absolvição de 
Jean Boustani não invalida a in-
formação saída do julgamento. 
As revelações feitas pelos agentes 
do FBI e pelos ex-funcionários do 
“Credit Suisse”, que confessaram 
a culpa, não foram “absolvidas”. 
Cabe à Justiça moçambicana jul-
gar se, efectivamente, Armando 
Ndambi Guebuza recebeu 50 mi-
lhões de dólares da “Privinvest”; 
Manuel Chang recebeu 5 milhões 
da “Privinvest”; Gregório Leão 
recebeu 13 milhões da mesma 
empresa; António Carlos do Ro-
sário recebeu 12,5 milhões; Filipe 
Nyusi recebeu 2 milhões; Isaltina 
Lucas recebeu 2,4 milhões; Ar-
mando Inroga recebeu 1 milhão.

Há ainda uma extensa lista de 
“consultores” moçambicanos, en-

cabeçada pelo próprio Armando 
Guebuza e seus dois filhos Ndam-
bi Guebuza e Mussumbuluco 
Guebuza, seus assessores mais di-
rectos, Edson Macuácua, Renato 
Matusse, Carlos Pessane, Marlene 
Magaia, Neusa Matos e outros, 
totalizando vinte. Todos constam 
na folha de pagamentos da “Pri-
vinvest” (lista completa publi-
cada na nossa edição anterior).

A absolvição de Jean Boustani 
não abrange estes “consultores”. 
A Justiça moçambicana tem a 
obrigação de esclarecer os paga-
mentos feitos a estes “consulto-
res” da “Privinvest”, que estavam 
em posição de aprovar ou influen-
ciar a aprovação dos projectos que 
deram origem às dívidas ocultas.

Ministério Público fala sobre o 
próximo julgamento

Jean Boustani é o primeiro de 
oito réus a ser julgado nos EUA. 
Há ainda sete réus no mesmo 
processo. Para além do liba-
nês, compareceram no Tribunal 
de Brooklyn os três ex-fun-
cionários do “Credit Suisse” 
Andrew Pearse, Surjan Singh 
e Detelina Subeva. Todos con-
fessaram ter recebido milhões 
de dólares da “Privinvest”, to-
talizando 52,7 mil milhões de 
dólares. Prometeram devolver 
todo o dinheiro recebido ilici-
tamente. Agora, aguardam pela 
sentença do Juiz William Fran-
cis Kuntz II para saber se, além 
da devolução do dinheiro rece-
bido, sofrerão alguma sanção.

Há ainda três moçambicanos 
co-réus no processo que corre 
nos EUA. Manuel Chang, que 
completa este mês um ano de 
prisão na África do Sul e luta 
para não ser extraditado para 

os EUA; Teófilo Nhangumele 
e António Carlos do Rosário, 
que estão detidos em Mapu-
to, na versão moçambicana do 
processo das dívidas ocultas. 
E também Najib Allam, direc-
tor financeiro da “Privinvest” 
que efectuou os pagamentos de 
subornos e é dado como fugiti-
vo da Justiça norte-americana.

O procurador Mark Bini dei-
xou claro que o Departamento 
da Justiça dos EUA quer jul-
gar os demais réus. E o pró-
ximo mais próximo é Manuel 
Chang. É o único que está 
sob custódia de um Gover-
no aliado dos EUA e pode ser 
extraditado para ser julgado.

“Meritíssimo (…) agradeço 
novamente ao Tribunal por todo 
o seu tempo e só queria garantir 
que não haja proibição do Tri-
bunal de que o Governo che-
gue aos membros do júri, ape-
nas para saber o que podemos 
fazer melhor num julgamento 
futuro, para aprender o que 
podemos com este caso”, so-
licitou Mark Bini, que chefiou 
a equipa da acusação por parte 
do Governo norte-americano.

O juiz anuiu. “Não há proibi-
ção judicial neste caso contra si. 
Não era um júri anónimo ou júri 
protegido, nesse sentido, então, 
não acho que você tenha algu-
ma preocupação”, respondeu.

O juiz deu, assim, luz verde 
ao Governo dos EUA para en-
trevistar os membros do júri que 
absolveram Boustani e entender 
por que razão o primeiro dos oito 
arguidos do caso foi absolvido.

* Colaboração com o CIP. Este 
texto foi escrito para o
 de Moçambiquede Moçambique
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No dia em que a democracia pagou caução

Os mártires do Chókwè: 
injustiçados e extorquidos 

F
oram quarenta e sete dias 
passados em duas cadeias: 
no Guijá e no Xai-Xai. No 
Guijá, onde a cadeia não 

tem uma secção feminina, as seis 
mulheres que integravam o grupo 
dos dezoito elementos do partido 
Nova Democracia foram encarce-
radas numa cela feita com quatro 
chapas de zinco e ensardinharam-
-se com mais oito que lá estavam, 
e tornaram-se catorze. Mas a mi-
núscula cela tem capacidade para 
apenas cinco pessoas. Comiam 
e faziam as necessidades bioló-
gicas na cela. Usavam baldes e 
plásticos para defecar e urinar 
e conviviam com os dejectos.

Qual o crime que haviam come-
tido? Nenhum. Apenas ameaça-
ram a hegemonia do partido Fre-
limo colocando uma fiscalização 
cerrada às urnas na província de 
Gaza, o mesmo círculo eleitoral 
onde havia cerca de trezentos mil 
eleitores fantasmas, denunciados 
pelo Instituto Nacional de Estatís-
tica, o que precipitou a demissão 
e enxovalhamento do seu presi-
dente, Rosário Fernandes, e a des-
promoção do director de Censos 
e Inquéritos do INE, Arão Balate. 

Foram presos às primeiras horas 
de 15 de Outubro, sob a alegação 
de que as credenciais que traziam 
como delegados de candidaturas 
e que lhes havim sido passadas 
pelo Secretariado Técnico de Ad-
ministração Eleitoral eram falsas.

Depois de quarenta e quatro 
dias de tortura psicológica sem 
direito a visitas, uma Justiça que 
parecia ser teleguiada de algum 
lugar arbitrou-lhes uma caução 
de 720.000,00 meticais, à razão 
de 40.000,00 meticais por cabe-
ça. Com base em que critérios le-
gais? Absolutamente nenhuns. O 

tribunal queria, na verdade, uma 
caução de 70.000,00 meticais por 
pessoa. A defesa arguiu que esse 
valor era desproporcional. Foi 
revisto em baixa, para 50.000.00 
meticais, o que também foi ob-
jecto de protesto. Até que se pa-
rou nos 40.000,00 meticais mais 
918,00 meticais de custas judi-
ciais. Os presos eram assistidos 
pelo jurista Simeão Cuamba. 
Cerca das 14h00 de sábado foram 
libertados. E marcharam em cara-
vana de cânticos até ao Chókwè, 
onde a Direcção do partido Nova 
Democracia fez a entrega, um a 
um, às suas respectivas famílias.

Os dezoito jovens que estavam 
detidos são: Adelino da Silva (25 
anos de idade), Assumina J. Nha-
zimo (22 anos de idade), Castro 
L. Mafundza (23 anos de idade), 

Chaulídio J. Buque (21 anos de 
idade), Efigénia V. Monjane (20 
anos de idade), Hélio A. Cuinica 
(20 anos de idade), Isac M. Map-
sanganhe (28 anos de idade), Ivo-
ne P. Chovene (23 anos de idade), 
Jeremias P. Ngovene (25 anos 
de idade), Joaquim A. Mula (25 
anos de idade), Moisés A. Ubis-
se (19 anos de idade), Nelson A. 
Cucunha (25 anos de idade), Nel-
son J. Tivane (25 anos de idade), 
Quelda V. Chivambo (35 anos de 
idade), Requisson F. Sitoe (33 
anos de idade), Sónia H. Chove-
le (29 anos de idade), Sousa F. 
Castiano (20 anos de idade), Zai-
da A. Sitoe (37 anos de idade). 

Os delegados foram detidos 
pela Polícia sob orientação do 
Secretariado Técnico de Admi-
nistração Eleitoral. As mães dos 

presos políticos foram até à casa 
do administrador do Chokwé, 
considerado como um dos cére-
bros da operação das detenções 
em massa, para exigirem a liber-
tação dos jovens, mas em vão.

Chaulídio J. Buque, Nelson 
A. Cucunha e Sousa F. Castiano 
perderam os exames no Institu-
to Superior Politécnico de Gaza. 
Assumina J. Nhazimo perdeu 
os exames no Instituto Agrário 
de Gaza. Moisés A. Ubisse per-
deu os exames da 10.a classe na 
Escola Secundária do Chókwè.

Os que encheram as urnas 
continuam impunes

Salomão Muchanga, presidente 
do partido Nova Democracia, 
disse ao de Moçambiquede Moçambique  que 
esta detenção e todo o período 

que os jovens passaram nas celas, 
mais do que intimidar o seu parti-
do, cimentou a consciência de 
que “a liberdade não tem preço 
nem caução”. Salomão Muchan-
ga criticou aquilo que conside-
rou ser um “assalto ao Estado de 
Direito e democrático”. 

“Este caso representa um re-
vés gravoso para a democracia 
e o Direito. Os que roubaram 
os votos e encheram urnas con-
tinuaram impunes e conduzi-
ram a Justiça a julgar os que 
queriam transparência e cre-
dibilidade do processo eleito-
ral”, disse Salomão Muchanga 
e acrescentou que não foram 
os jovens que foram intimida-
dos, mas foi a democracia que 
foi chantageada e seviciada.

de Moçambiquede Moçambique
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A referência moral colectiva

á dias, um agente da Polícia de Trânsito, no cumprimento dos 
seus deveres, parou no cruzamento de duas avenidas na ca-
pital do país e orientou o tráfego enquanto chovia torrencial-

mente. No dia seguinte, vários cidadãos e organizações de bem decidi-
ram congratular aquele agente pelo seu sentido de dever profissional, 
e muitos ofereceram presentes de diversa natureza ao referido agente.

Dias depois, no primeiro dia da prestação de exames fi-
nais para a 10.a classe, uma dezena de alunos, rapazes e rapari-
gas com não mais de 23 anos de idade, foi apanhada com o guião 
de correcção do exame da disciplina de Matemática. Foram le-
vados às autoridades policiais pelo crime de fraude académica.

Uns dias depois, veio a público a directora do Centro de Forma-
ção Jurídica e Judiciária, a escola nacional que forma juízes e pro-
curadores, informar que vinte e quatro candidatos ao Centro foram 
apanhados em fraude académica, ou seja, os candidatos a juízes e 
procuradores, que, em última instância, são a garantia da legali-
dade e da justiça, foram apanhados na ilegalidade e na injustiça.

O que é que estas três situações diferentes e com personagens diferentes 
têm em comum? Aparentemente nada, porque há um agente exemplar a ser 
congratulado, do outro lado há uns rapazotes fraudulentos e, no terceiro caso, 
há uns adultos a tentarem entrar para uma profissão pela porta do cavalo.

Esta sucessão de factos parece isolada, mas todos eles têm a mesma fonte de 
inspiração: o altar do culto à imoralidade que a nossa sociedade está a edificar 
a olhos vistos, como resultado de falta de referências no topo da sociedade.

As referências até existem, mas pela negativa: são essa parte degradada 
da nossa sociedade que ocupa os palanques e pódios e se exibe como arauto 
da moral, com pretensões dar lições de moralidade aos demais cidadãos.

O que se cria, na verdade, é uma sociedade inspirada na má-fé, na 
corrupção e no banditismo, onde os honestos tendem a ter vergo-
nha de serem cidadãos exemplares, porque, numa sociedade como 
esta, ser honesto é sinónimo de falta de visão. Qual visão? Essa vi-
são geral de pobreza espiritual que o topo transmite à base, segun-
do a qual existe um nível precário de moralidade para os africa-
nos e há um outro padrão de moralidade para as outras latitudes.

Se voltarmos aos nossos três episódios, esse padrão de dúvida geral so-
bre o que é certo e o que é errado fica facilmente evidenciado. A oferta de 
presentes ao agente da Polícia por regular o trânsito, ou seja, por cumprir o 
seu dever, revela duas coisas. A primeira é que a sociedade está órfã e ávi-
da de referências para exaltar, no meio de tanta mediocridade que grassa e 
faz escola. A segunda é que esse coral de mediocridade e imoralidade não 
afectou todos. Existe uma franja importante da sociedade que ainda acre-
dita em bons valores e que considera que ainda é possível recuperar o país.

Em condições normais, em nenhuma parte do mundo um agente da 
Polícia recebe ovação e presentes por regular o trânsito, porque é esse 
o seu trabalho, e ganha um salário para o efeito. O que sucede é que o 
sistema atingiu uma podridão tal que fazer um trabalho de agente da 
Polícia a troco de um salário passou a ser um acto vergonhoso e de-
sonroso. E, dentro dessa lógica, foi instituído um outro meio de busca 
de “honra” para os próprios polícias. Qual? A extorsão na via pública. 
Os agentes da Polícia passaram a ter na farda e nos instrumentos da 
corporação meios para enriquecer sem causa, extorquindo os cidadãos. 
Os agentes da Polícia, que ganham os salários que todos conhecemos, 
começaram a comprar viaturas que, com os seus próprios rendimentos, 

não conseguiriam comprar. Então, os mais “honrados” da corporação 
são os que conseguem extorquir o suficiente para possuírem viaturas das 
mais caras. O nível de descrédito que a Polícia atingiu confunde-se com 
a mesma reputação que os bandidos têm nos bairros. Os automobilistas 
atingiram um nível em que passa a ser a mesma coisa ser abordado por 
um agente da Polícia ou por um carteirista. De uma ou de outra forma, 
o cidadão é extorquido. Os presentes que o agente ganhou são uma forte 
mensagem da sociedade para a Polícia, que equivale a dizer “Basta de 
extorsão!” e que o povo tem saudades de uma Polícia de verdade, em 
vez desses assaltantes e extorsionistas que fazem filas pelas estradas.

O mesmo é aplicável aos meninos que foram apanhados com o exame 
corrigido antes da sua realização. Aquele exame saiu do Ministério da 
Educação. O que faz um chefe de família vender um exame sabendo 
que este é um mecanismo de selecção dos mais aptos para a fase se-
guinte e para o futuro do país? A resposta é simples: o descompromisso 
com o país. E o que faz um menor comprar um exame, mesmo estando 
ciente dos riscos? É a crença de que não precisa de ser honesto, é a 
consciência de que os honestos não se dão bem. Estes rapazes e rapa-
rigas ouvem essas grandes façanhas, por exemplo, de fraude eleitoral, 
em que os que cometem fraude mandam prender os que são roubados. 
Crescem nesse ambiente de impunidade dos maus e de humilhação dos 
honestos. Que razões tem esse menor para não acreditar que a fraude é 
o caminho certo? Que desincentivo a sociedade em que vive lhe dá para 
não querer ser como os outros fraudulentos? Se os outros fraudulentos 
depois é que são as bússolas da moral colectiva, nada impede que este 
menor veja na fraude o elemento demonstrativo das suas habilidades.

Os candidatos à magistratura judicial e do Ministério Público que tam-
bém foram apanhados em fraude académica também têm o mesmo pa-
drão de inspiração. Aqui, há duas mensagens. A primeira é a de que estes 
candidatos não visam ser promotores da legalidade e da justiça, porque a 
sua estrutura psíquica é contrária ao que se propõem fazer. A segunda é a 
de que a degradação atingiu um nível tal em que até em sectores impen-
sáveis há uma patente de imoralidade a fazer jus ao tipo de sociedade que 
se construiu. Se os juízes e procuradores não são honestos, e desenvol-
vem essa aversão a valores nobres, então não é preciso muito esforço para 
entender que é sobre um sistema assim que o culto da fraude se constrói.

O estimado leitor consegue perceber, por exemplo, por que nenhum 
caso de fraude eleitoral é julgado procedente pela Polícia e pelos tri-
bunais? Consegue perceber por que razão temos de fazer claque à Jus-
tiça do estrangeiro para a responsabilização dos nossos criminosos?

Se temos uma Justiça fundada em exames fraudulentos, essas pessoas 
lançam uma ofensiva contra a honestidade e moralidade e passam a odiar 
o que é honesto e verdadeiro. É por isso que temos polícias a seviciar ino-
centes, e juízes e procuradores a validarem fraudes eleitorais e financeiras.

A honestidade passa a ser motivo de vergonha e humilhação. Então 
a sociedade cresce com os mais novos a fazerem inventário sobre o 
que vão roubar, ou a quem vão defraudar, porque conseguiu-se trans-
formar o roubo, a incompetência e mediocridade num estilo de vida 
considerado honroso. E de onde vem essa directiva? Do grupo que 
está a dirigir do país. O resultado está aí à vista: miúdos de dezasse-
te anos de idade compram exames, candidatos a juízes compram exa-
mes. E o Estado? Vende exames. Passou a ser proibido ser honesto. 

de Moçambique
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Opinião

Por Adelino Timóteo

stamos a construir fraudu-
lentamente um país, por-
que a verdade, a moral e 
ética já não contam. A co-

meçar pelo Governo, desde 1975 
foi-nos imposta uma ditadura. Até 
ao fim da primeira República fo-
mos governados a chumbo e ferro 
por uma oligarquia nepotista, de 
primos, irmãos, cunhados, amigos 
e vizinhos, que sujeitaram outras 
identidades singulares. Sempre 
evocaram o nacionalismo e valo-
res nobres, envoltos em mentira, 
para perpetuarem a desgraça e mi-
séria colectiva, em nome do povo.

Mataram Mondlane e fraudu-
lentamente produziram culpados, 
sentados nas poltronas do poder. 
Com a sua mente fantasiosa cons-
truíram uma engenharia ardilosa 
e produziram fraudulentamente 
reaccionários. Fraudulentamente 
povoaram cadeias de inocentes 
cidadãos, castrados nas suas iden-
tidades, no direito de conviverem 

com as suas famílias. Fizeram 
do país um campo de concentra-
ção e sempre construído muros 
de mentiras, para iludir o povo.

Fizeram de alguns apartamen-
tos em Maputo paióis do ANC, 
com armas que chegavam desde 
a Zâmbia. Eram armas usadas em 
ataques bombistas na África do 
Sul, que semearam bastante luto 
e terror, no nosso vizinho país do 
Rand. E quando as Forças de De-
fesa e Segurança do “apartheid” 
agiam em legítima defesa preven-
tiva envolveram-nos em mantos 
de mentira de que estávamos a 
ser invadidos por racistas bran-
cos. Instrumentalizados por estes 
mentores de fraudes, nas escolas 
punham-nos a cantar “iwe Pieter 
Botha andina commander...”. Os 
mentores da fraude nunca nos 
disseram publicamente que os 
nossos irmãos nacionalistas sul-
-africanos e zimbabweanos anda-
vam escondidos no nosso meio, 

em bases em Chimoio e Tete. 
Sempre alegaram éramos vítimas, 
quando as ofensas contra os vi-
zinhos partiam das nossas casas. 
Milhares dos nossos parentes das 
Forças Populares eram forçados 
a combaterem os rodesianos e, 
no entanto, quando os rodesia-
nos e os sul-africanos apoiavam 
os nossos irmãos que combatiam 
a ditadura, diziam estávamos a 
ser vítimas de uma guerra de de-
sestabilização e que os nossos ir-
mãos eram moleques de brancos.

Passámos quase duas déca-
das à fome, minguando, éra-
mos raquíticos, e fizeram 
triunfar as suas mentirosas teo-
rias nas cabeças mais frágeis.

Mas, em verdade, duram já qua-
renta e três anos que a máquina 
da fraude mantém lavagens cere-
brais, criando culpados, que são 
sempre os outros e nunca eles.

Eles faliram fraudulentamen-
te o Banco Popular de Desen-

volvimento. Faliram o Banco 
Austral. Faliram as empresas 
estatais. Faliram os grandes pro-
jectos da Cuso-suco e F04 e le-
varam dinheiros suíços ao bolso.

Eles faliram o nosso sonho 
de termos um país limpo, jus-
to e pleno. Eles faliram a pos-
sibilidade de convivermos 
harmoniosamente, ainda que sepa-
rados pelas diferenças ideológicas.

Agora temos um presidente 
ladrão e corrupto, e a máquina 
de propaganda deles, tão sub-
vertora, dirá que a culpa de nos 
terem imposto por meio de uma 
gigantesca e monumental frau-
de eleitoral um parlamento e um 
presidente que levou ao bolso 
dois milhões de dólares deve-se 
à mão externa, que inventa men-
tiras contra a segurança do país.

Somos um país tão vitimado que 
a culpa de se venderem exames es-
colares é dos expatriados. Somos 
vítimas da mão externa, mesmo sa-

bendo que fraudulentamente a clep-
tocracia que nos governa capturou a 
sociedade civil, que fiscaliza as suas 
próprias fraudes, com comentários 
abonatórios e rasgados elogios à or-
todoxia estalinista dos seus modos.

Neste mundo onde muitos que-
rem ser já protagonistas de qualquer 
coisa, não importando os meios 
para atingir os fins, o Estado de Di-
reito é também uma fraude contra 
dezoito jovens feitos prisioneiros 
políticos, que ousaram tentar fiscali-
zar civicamente a fraude dos eleitos 
fraudulentos da nossa justiça cega.

Coitados de nós, moçambicanos, 
vítimas da fraude, da mão externa, 
que nos próximos cinco anos ali-
mentaremos um presidente corrupto 
e a sua “gang”, com o luxo, rega-
lias e segurança, dos nossos im-
postos, enquanto minguamos nas 
ruas da amargura, a duras penas.

de Moçambique  
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s revelações chega-
das do tribunal de 
Brooklyn, Nova Ior-
que, vieram, mais uma 

vez, a demonstrar que o partido 
Frelimo tornou-se numa grande 
pocilga, deixou de perseguir inte-
resses públicos para ser um agru-
pamento onde se discute o que se 
deve fazer para os seus integran-
tes acumularem mais dinheiro, 
como engordar as suas contas 
bancárias, e acumular bens, nem 
que seja necessário socorrer-se de 
meios ilegais e criminosos. A Fre-
limo de hoje já não é aquela atrás 
da qual milhares de jovens corre-
ram e abraçaram de alma e cora-
ção, levados pela sede da justiça, 
liberdade e da independência.

Jovens, como nós, pensavam 
que havia chegado o momento da 
liberdade pela qual haviam luta-
do com armas em punho os mais 
corajosos, se esfumou. Passados 
um pouco mais de 40 anos, che-
gamos à triste conclusão de que 
só ganhamos a bandeira e todo o 
resto ficou corroído pela frenéti-
ca ambição vontade de ficar ricos 
sem causa, através da corrupção.

A Frelimo virou uma verda-
deira pocilga onde chafurdam 
os porcos mais sujos. A conso-
lidação da independência nacio-
nal não conta mais. Melhorar o 
“performance” económico do 
país virou um conto de fadas. O 
ideal da liberdade e paz já existe. 
O poder político deixou de servir 
para o país se afirmar no con-
certo das nações, mas sim para 
o empoderamento económico  
pessoal e de grupos de interesse.

A Frelimo de hoje compara-se 
a uma grande pocilga ou curral de 
porcos. Já não tem um ideal polí-
tico. Perseguem e matam a quem 
a eles se opuser. Ostracizam vo-
zes discordantes. O regime da 

Frelimo é pior que o colonial. No 
tempo colonial nunca houve uma 
roubalheira que se assemelhasse 
ao calote de 2,2 mil milhões de 
dólares porque, apesar de tudo, o 
sistema colonial era eficaz. Os ga-
tunos não estavam tão à vontade.

As prisões não eram apenas 
para os “turras” mas também para 
os ladrões. A PIDE/DGS (Polícia 
política colonial) não participa-
va dos festivais de roubos como 
agora assistimos altos oficiais da 
secreta do nosso Estado a roubar. 
Isso era inconcebível. O gover-
nador-geral que roubasse poderia 
ser degolado. Hoje, o nosso pre-
sidente é ventilado como tendo 
recebido um milhão de dólares de 
suborno e outros 10 partido dele.

Nós não sonhamos com um 
Moçambique de corruptos, pocil-
ga onde nem a presidência esca-
pa. Não sonhamos com um Mo-
çambique onde a vida pesa menos 
que uma pena de galinha. A gen-
te vive com medo por não saber 
quem será a próxima vítima dos 
esquadrões da morte do Gover-
no. A ganância desenfreada pelo 
enriquecimento fácil, do mesmo 
grupo e das mesmas pessoas, 
conduziu o nosso país ao abismo.

A riqueza de um país não se 
mede pelos seus recursos naturais, 
mas pela educação moral, ética e 
técnico-profissional da sua gente.

Nós temos imensos recursos 
naturais tais como gás, possi-
velmente petróleo, areias pesa-
das, madeiras, carvão natural, 
rubis, grafite, porém, de nada 
nos valerão se o país continuar 
sob a gestão de bandidos, frau-
dulentos, imorais e porcos que 
só  agridem o povo. Por isso, o 
povo tem de se livrar daque-
les que sabem roubar matar e 
organizar fraudes eleitorais.

Na Frelimo existe muita gen-

te boa, honrada que vive do seu 
suor. O silêncio dessa gente pesa 
mais que uma montanha às cos-
tas do povo. Há gente que nun-
ca roubou nada do povo. Essa 
gente não deve refugiar-se no 
silêncio. O silêncio não foi fei-
to para gente de bem. A mesma 
coragem que teve ontem para se 
juntar à luta do povo, hoje deve 
levantar-se contra a corrupção e 
contra os caloteiros que obstruem 
o desenvolvimento do país.

Nós somos a maioria e eles 
são a minoria. Não nos deixemos 

vencer por gatunos, por muito 
importantes que eles sejam. Nós 
somos o povo, somos o dono do 
nosso país e do nosso destino. Lu-
temos por uma sociedade de jus-
tiça, pelo Estado de Direito! Re-
cusemos ser governados por uma 
“gang” de mafiosos e bandidos!

Tanto precisamos que nos di-
gam que não fazem parte da 
“gang” que destruiu a nossa 
economia, que não recebeu su-
bornos de Jean Boustani, aquele 
franco-libanês que participou da 
grande  festa de aniversário de 
Armando Guebuza. Nem mesmo 
que seja mentira, sabemos que é 
mentira, digam que não rouba-
ram nada ao povo nem que estão 
a pagar com os nossos impostos 
o dinheiro que empanturra as 
contas dos ladrões. Precisamos 
de uma mentira qualquer para 
acalmar as nossas almas angus-
tiadas por gente imprestável, sem 
moral  e intragável que fechou as 
portas do futuro do nosso país.

Não podemos consentir que 
sejamos conhecidos por país de 
bandidos, mafiosos e caloteiros. 
Nós não nos juntamos a Jean 
Boustani para roubar seja a quem 
quer que fosse. A gente da laia de 
Jean Boustani que mente e rou-
ba 2,2 mil milhões de dólares, 
e, sobejamente, conhecida.  Não 
enganamos a investidores estran-
geiros nem mexemos com o siste-
ma financeiro americano. Os que 
assim procederam têm nomes e 
endereços conhecidos, por isso, 
não custa nada a justiça ir buscá-
-los para responderem em juízo.

Somos um povo trabalhador e 
comemos do que produzimos. Os 
nossos filhos estudam em escolas 
precárias. Quando estamos doen-
tes, não temos medicamentos, 
nos centros hospitalares,  para 
malária, diarreias e, por vezes, 

nem paracetamol para acalmar 
uma dor de cabeça. Andamos 
de chapa-100, feitos animais. 
Somos gente simples e sem ran-
cor. A nossa paciência não é in-
finita. Não temos policias nem 
cães nem blindados para nos 
defenderem, mas temos a inteli-
gência. Não queremos pagar as 
dívidas dos outros. Que paguem 
os que se beneficiarem delas. 
O povo não recebeu suborno.

Nós temos imensa vergonha 
só de pensar que o presidente 
de todos nós integra, também, 
a quadrilha de cidadãos nacio-
nais e estrangeiros que defrau-
dou o nosso Estado e sujeitou 
o povo a mais pobreza. Ele faz 
parte do grupo de bandidos que 
roubaram a um povo pobre para 
enriquecer aos ricos. Fala de 
combate à corrupção, porém, 
a gente que ele está a mentir.

New Man, aliás, Filipe Nyusi, 
devia ter devolvido um milhão 
que recebeu de suborno mais os 
10 milhões que o partido que 
dirige recebeu do cúmplice na 
golpada “dívida oculta”. Seria 
uma forma de se distanciar do 
caso. Não o fez. Ficará para sem-
pre associado ao escândalo que 
teve como trave-mestra a viola-
ção da Constituição que juraram 
cumprir, respeitar e defender.

Ao agir desse modo, ficamos 
a saber que a cultura de impu-
nidade alastrou à nova geração 
da Frelimo, incluindo a moleca-
gem que defende o indefensá-
vel, ilegal, imoral e criminoso. 
Defendem a violação da Cons-
tituição e das demais leis e que-
rem que a gente acompanhe a 
banda do G40 na sua loucura. 
Nós  não defendemos a bandidos 
e gatunos. Eles são abominá-
veis e repugnam a  consciência.

de Moçambique
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Nós somos a 
maioria e eles são 
a minoria. Não nos 
deixemos vencer por 
gatunos, por muito 
importantes que eles 
sejam. Nós somos 
o povo, somos o 
dono do nosso país 
e do nosso destino. 
Lutemos por uma 
sociedade de justiça, 
pelo Estado de 
Direito! Recusemos 
ser governados por 
uma “gang” de 
mafiosos e bandidos!
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Do Acórdão n.º 17/CC/2019, 
de 9 de Novembro

Por Hamilton S. S. de Carvalho

Um Acórdão da Magistratura Constitucional ou uma Petição dos Advogados do Partido FRELIMO?

I. Andei a ler o “retrato de uma 
eleição problemática” divulgado 
pelo SAVANA na sua última edição 
e que teve lugar no Centro de Con-
ferências das Telecomunicações de 
Moçambique (TDM) e que contou 
com pelo menos 200 participantes 
representantes dos diferentes gru-
pos da sociedade civil, por exem-
plo, Guilherme Mbilana, Ericinio 
de Salema (…) e mandatários de 
algumas forças políticas. Do lado 
do CIP, desta vez com o meu amigo 
Borges Nhamirre nos EUA a fazer 
cobertura do julgamento do “caso 
dívidas ocultas”, mas bem repre-
sentado pelo seu Director, Edson 
Cortez, que não poupou criticas 
para qualificar as últimas eleições 
como “(…) as mais fraudulentas 
(…) tão refinada e massiva que o 
próprio partido não sabe do seu 
nível de popularidade”, portanto, 
coisa grave nos olhos de qualquer 
democracia eleitoral e julgo que 
a conclusão do CIP em itálico re-
sume todo o debate. Também fui 
ler o extenso Acórdão do Conse-
lho Constitucional que data de 9 
de Novembro de 2019 de que vos 
falei hoje na sua generalidade.

II. Da Constituição – cabe ao 
Conselho Constitucional (prima 
facie) apreciar em última instân-
cia, os recursos e as reclamações 
eleitorais, validar e proclamar os 
resultados eleitorais nos temos da 
lei (alínea d), do n.º 2, do Artigo 

243, da Constituição); apreciar e 
declarar a inconstitucionalidade 
das leis e a ilegalidade dos actos 
normativos dos órgãos do Estado 
(alínea a), do n.º 1, do Artigo 243, 
da Constituição); julgar as acções 
de impugnação de eleições e de 
Deliberação dos órgãos dos parti-
dos políticos (alínea f), do n.º 2, do 
Artigo 243, da Constituição). Ora, 
partindo da indicação dada pelo le-
gislador constitucional é justo que 
o Conselho Constitucional aprecie 
o fundo das acções que lhes são in-
terpostas e, aliás, assim o fizeram 
os setes juízes daquela magistra-
tura constitucional no âmbito das 
atribuições das suas competências, 
produzindo para o efeito mais um 
Acórdão em matéria de direito 
eleitoral dos poucos que já pro-
duziu desde o seu funcionamento.

III. Do Acórdão – lê-se do exten-
so acórdão n.º 17/CC/2019, de 9 de 
Novembro que os mandatários das 
seguintes forças políticas, AMUSI, 
MDM, Nova Democracia, PANA-
MO, PJDM, PODEMOS, RENA-
MO, UDM, propuseram (conjunta-
mente) ao Conselho Constitucional 
recurso de anulação da Deliberação 
n.º 11/CNE/2019 que se julgou pro-
cedente para a apreciação do fundo 
da causa com a instalação dos pro-
cessos n.ºs 22, 23, 25 e 27/CC/2019 
e com fundamento no n.º 5, do Ar-
tigo 149, da Lei n.º 2/2019, de 31 
de Maio e no n.º 1, do Artigo 165 

da Lei n.º 3/2019, de 31 de Maio. 
Não nos interessa aqui desmiúça-
-lo na sua especialidade e mesmo 
que fosse e ao contrário do CC, não 
precisaríamos aqui de ocupar pági-
nas e páginas do nosso Semanário 
para fundamentar uma decisão que 
no nosso ponto de vista é bastante 
clara. Interessa-nos pois, tecer bre-
ves considerações, muito pontuais 
em torno da natureza do acórdão e 
da decisão em si em matéria de Jus-
tiça Constitucional que é a que me 
interessa e me tenho vindo a ocupar 
nos últimos anos. Fica claro que 
numa extensão de cerca de vinte e 
cinco páginas (para permitir que os 
preguiçosos não o leiam) com fun-
damentos nalgum momento até re-
petitivos, os juízes do CC, na pers-
pectiva do seu mais novo relator, 
foram sempre sustendo a tese de que 
a lei não aproveita ninguém quando 
se referem ao facto de os repre-
sentantes daquelas forças políticas 
terem participado na sessão seguin-
te que ocorreu no sábado e terem 
aceitado a deliberação do dia ante-
rior e terem reduzido a escrito uma 
contestação, mas por outro lado, o 
mesmo CC que defende o império 
das leis parece meter-se num autên-
tico contraditório quando defende 
a tese de que a irregularidade aco-
metida pelo CNE é um lapso irre-
levante, portanto, sem necessidade 
de responsabilização civil aos olhos 
da nossa Justiça constitucional.

IV. Da Justiça Constitucional 
– claro que não passa em bran-
co a filosofia da linguagem usada 
pelo intérprete-aplicador da norma 
constitucional, uma linguagem que 
denuncia a qualidade do poder ju-
diciário. Uma linguagem, digamos, 
empreendida na e pela defesa, típi-
ca dos Advogados do Partido FRE-
LIMO. Os juízes da FRELIMO 
têm de aprender a camuflar mais a 
linguagem senão cheira a mais pura 
imparcialidade. Da decisão em 
si, julgo que estes descaminhos de 
que se dá cobertura constitucional 
duvidosa põe em causa os clássicos 
princípios da segurança jurídica e 
da certeza jurídica. A ideia de dura 
lex sed lex não aproveita ninguém. 
O facto de os representantes dos 
vários partidos políticos participa-
rem na sessão seguinte mediante 
notificação legal por escrito – dife-
rentemente do tipo de notificação 
via SMS que haviam recebido para 
a sessão do dia anterior – não inibe 
que o Constitucional entenda a falta 
da convocação como que “um lapso 
irrelevante” tampouco permite que o 
CC desobrigue a CNE ao dever fun-
damental de suprir, nosso entendi-
mento, o que consideramos estarmos 
perante uma irregularidade relevan-
te de clara evidência, pois se assim 
for, o CC deixa transparecer que 
os órgãos do Estado como a CNE, 
o STAE e outros podem acometer 
lapsos/irregularidades juridicamente 

inadmissíveis sem serem respon-
sabilizados num Estado de Direito.

V. Do Estado de Direito – num Es-
tado de Lei deve prevalecer a lei. Ora, 
se quisermos exigir legalidade, essa 
mesma legalidade deve ser imposta a 
todos sem exceção. A lei aplica-se na 
sua generalidade. Cobra-se lei para 
uns e para outros não? Por favor! Va-
mos parar com essa estória de filho-
-enteado. Quando me tinha conven-
cido de que a era do The King ca do 
no wrong tinha caído por terra com a 
queda das monarquias tirânicas, mas 
eis que o fantasma do marxismo-
-leninismo me volta a assombrar. 
Enfim! Por todas as formas ando cá 
a pensar e julgo que um dia temos 
de pedir a responsabilização interna-
cional dos Magistrados do Tribunal 
Constitucional. O último reduto do 
Cidadão constitucional espoliado é 
ainda o Tribunal Constitucional, por 
isso, sempre defendi (em democra-
cias menos consolidadas como a nos-
sa) uma Magistratura Constitucional 
apartidária e financeiramente autóno-
ma para a sua total independência e 
para que a Justiça Constitucional se 
materialize neste nosso “(des)respei-
tado” supremo órgão de soberania. 
Temos de repensar numa nova for-
ma de organização democrática mo-
çambicana. Vamos ver o que o nos-
so próximo artigo pode revelar. Só 
juntos podemos ser um só. Só juntos 
podemos ser a Santíssima Trindade!

de Moçambique
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Roubados mas a pagar pela 
liberdade dos que nos roubaram!

Por Roberto Tibana

ean Boustani: não culpa-
do! Mas haverá mesmo 
caso para alguma culpa? 
Há mesmo lesados? E se 
há caso para culpa e há le-

sados, então quem é o culpado?
Estas para mim são questões 

relevantes a sugerir que o vere-
dicto do júri de Brooklyn, antes 
de encerrar o caso das “dívi-
das ocultas” em Moçambique, 
abre um novo capítulo na saga.

Imagino que o material de 
Brooklyn vai dar matéria-prima 
para alguns PhDs em matéria de 
direito e justiça. E a matéria é 
tão complexa para se dar a opi-
niões de leigos nessas discipli-
nas (ou ciência). E como tal, eu 
deixo as tecnicalidades da mes-
ma para especialistas da área.

Agora, assim, de ho-
mem comum como eu (em 
matéria de leis e siste-
mas de justiça), tenho que:

1) O assunto em Brooklyin 
era justiça americana a acusar o 
Jean Boustani de ter praticado 
actos que lesaram investidores 
americanos e violaram a inte-
gridade do sistema financeiro 
e práticas de negócios admis-
síveis em áreas jurisdicionais 
protegidas por lei americana. 
O Júri disse que o homem não 
é culpado de nada disso. O Júri 
não justifica por que chega a 
essa conclusão (nem tem que). 
Quem justificou por que o ho-
mem não deveria ser declarado 
culpado foram os advogados 
dele e o homem ele próprio. Por 
isso, agora, quem quer entender 
por que razão o júri o declarou 
não culpado tem de ir pentear 
todos os argumentos da defesa. 
Ali se achará a razão da absol-
vição. Porque durante o julga-

mento demos mais atenção aos 
argumentos da acusação, que 
foi derrotada. Lição a aprender. 
É preciso compreender bem 
o caso e as suas partes todas.

2) Para nós em Moçambique, 
Brooklyin continua a ser mui-
to relevante. Por duas razões: 

• PRIMEIRO, porque mui-
tas das coisas que foram reve-
ladas em Brooklyn fornecem 
pistas para a investigação do 
mal maior que foi causado ao 
povo moçambicano tanto pelo 
Jean Boustani, como por outros 
comparsas dele, moçambicanos 
e não moçambicanos. Porque a 
ilibação do Jean Boustani nos 
Estados Unidos da América não 
é em relação os crimes (que eu 
acredito) que foram cometidos 
contra o Estado Moçambica-
no. É em relação aos crimes 
que era acusado de ter cometi-
do contra o Estado Americano.

• SEGUNDO, Brooklyin con-
tinua muito relevante para nós 
também porque as relevações 
feitas lá, inclusive por ele pró-
prio, o Jean Boustani, incrimi-
nam alguns moçambicanos, se 
não pela lei de lá, muito prova-
velmente pela lei de cá. Alguns 
desses são por isso procurados 
pela justiça americana. A não 
ser que esta venha agora a de-
sistir destes! A não acontecer 
tal desistência, se calhar agora 
é altura de esses Moçambica-
nos ganharem coragem de ir 
lá para os Estados Unidos da 
América entregar-se e limpar o 
seu nome como acontece agora 
com o nome de Jean Boustani 
(perante a lei americana!). Por 
exemplo, os tais co-conspira-
dores. São co-conspiradores em 
quê, se o conspirador-em-chefe 

(ou originador da conspiração) 
não é culpado de nada?! (Lá 
nos EUA, note-se). Estou muito 
curioso! Far-nos-iam um gran-
de favor, esses moçambicanos, 
francamente! Porque das coi-
sas de que eles são acusados, 
ficamos todos sujos como país, 
e individualmente em todo o 
mundo o moçambicano agora 
é desconfiado como um grande 
caloteiro. Mais do que nunca, 
agora interessa-nos que, por 
exemplo, o Governo deixe o 
Sr. Manuel Chang ir da Áfri-
ca do Sul para os Estados Uni-
dos, provar a sua inocência lá.

Custa terminar sem mencionar 
o papel do Sr. Adriano Maleane 
e do Governo Moçambicano 
no seu todo, na defesa do Jean 
Boustani. Com a sua obstina-
ção (assistida por conselheiros 
financeiros e legais internacio-
nais de intenções duvidosas), 
esse mentiroso e o governo que 
serve prestaram um grande ser-
viço à defesa de Jean Boustani. 
Porque na minha modesta opi-
nião uma das peças que poderá 
ter contribuído imensamente 
para a ilibação do Jean Boustani 
terá sido o facto de que o Gover-
no de Moçambique, com o Sr. 
Maleane como principal agente 
dessa operação de defesa, fez 
tudo por tudo para garantir que 
os detentores dos Eurobonds 
da EMATUM são pagos, seja a 
que custo for, e mesmo agindo 
em contradição com uma deci-
são do Conselho Constitucional. 
Isso ajudou a fazer cair por terra 
um dos argumentos principais 
da acusação, nomeadamente 
a de que esses caloteiros lesa-
ram interesses de investidores 
americanos. Como há lesados 

Opinião
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se o Governo Moçambicano 
está a pagar?! – perguntariam 
legitimamente o Jean Bous-
tani e a sua equipa de defesa!

Um grande golpe de mestre, 
esse dos nossos trapaceiros! 
Muito certamente na mira de 
que eles próprios, assim, caiam 
fora da alçada da lei americana.

É por isso que se diz que 
o polícia nunca se vai adian-

tar ao ladrão! Este está 
sempre passos à frente!

Portanto, nós os moçambi-
canos somos mais uma vez 
provados ser grandes estú-
pidos nesta matéria: rouba-
dos mas a pagar pela liber-
dade dos que nos roubaram!

Oxalá o novo capítulo 
me venha a provar errado!

de Moçambique  

J
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Renamo quer Sessão 
Extraordinária para o Governo 
explicar envolvimento de 
Nyusi nas dívidas ocultas

Nacional

Em Cabo Delgado

Terroristas atacam Nakutuku pela 
quarta vez e matam quatro pessoas

epois de, na noite de 
quarta-feira da sema-
na passada, ter ata-
cado a localidade de 

Litingina, em Nangade, onde 
várias casas e viaturas foram in-
cendiadas, o grupo de terroristas 
que tem praticado actos maca-
bros na província de Cabo del-
gado atacou, na sexta-feira, 29 
de Novembro, a localidade de 
Nakutuku. Quatro pessoas foram 
esquartejadas, e, mais uma vez, 
várias casas foram incendiadas.

O ataque aconteceu cerca das 
19h00. É a quarta vez que a loca-
lidade de Nakutuku é atacada só 
este ano. Nakutuku fica a dez qui-
lómetros do posto administrativo 
de Mucojo e a setenta quilómetros 
da sede do distrito de Macomia.

O ataque a Nangade
Na noite de quarta-feira da se-

mana passada, o grupo de terro-
ristas voltou a atacar o distrito de 
Nangade, mais concretamente a 
localidade de Litingina. Várias ca-
sas e viaturas foram incendiadas, 
e foram disparados vários tiros. 
Até agora, não se sabe quantas 
pessoas perderam a vida em con-
sequência do ataque, mas a locali-
dade ficou completamente debai-
xo do fogo. Quando um camião, 
com a chapa de inscrição AAC 
837 PM, que estava estacionado, 
foi incendiado e explodiu, o pâni-
co tomou conta de toda a locali-
dade e os residentes fugiram em 
debandada e em desespero. Várias 
outras viaturas foram incendiadas.

O anterior ataque a Nanga-
de aconteceu em Outubro de 
2018, tendo os terroristas ma-
tado doze pessoas. Em retalia-
ção, a população fez rusgas e 
apanhou sete supostos terro-
ristas e entregou-os à Polícia. 

Um cidadão que está em Nan-
gade disse ao de Moçambiquede Moçambique  
que os militares proíbem que os 
cidadãos falem ao telemóvel à 
noite, alegadamente por serem 
suspeitos de estabelecer contactos 
com os terroristas. Mesmo que se 
esteja dentro de casa, é proibido 
fazer chamadas. Quando os mili-
tares desconfiam que a pessoa está 
a falar ao telemóvel dentro de 
casa, invadem-na e prendem a 
pessoa.

A situação é grave em Cabo 
Delgado, mas tem sido ignorada 
pela principal imprensa nacio-
nal e pelos cidadãos em geral.

O aviso da Embaixada dos 
EUA aos seus cidadãos 

A Embaixada dos Estados Uni-
dos emitiu, na quarta-feira da se-
mana pasada, um aviso para evi-
tar a zona, dirigido aos cidadãos 
norte-americanos. É uma medi-
da que encabeça a lista de pre-
cauções a tomar sobre a região, 
onde as empresas multinacionais 
estão a explorar o gás natural.

“Devido a ameaças de ataque, 
sequestro e outras formas de 
violência, a Embaixada reitera o 
apelo para precaução redobrada 
aos cidadãos dos EUA que con-
sideram viajar para província de 

Cabo Delgado, especificamente 
para os distritos de Mocímboa 
da Praia, Nangade, Palma, Ma-
comia, Ibo, Ancuabe e Quissan-
ga”, lê-se no aviso da Embaixada 
dos Estados Unidos da América.

O de Moçambiquede Moçambique  soube 
que os mercenários russos que es-
tão na zona a combater os terroris-
tas haviam parado as operações, 
naquilo que foi descrito como “re-
tirada estratégica”, mas, na verda-
de, a razão é atribuída a um supos-
to desentendimento com as tropas 
governamentais moçambicanas.

CNN diz que os mercenários 
russos estão ligados a Vladimir 

Putin
Na semana passada, o jornal 

português “Diário de Notícias” 
disse, citando a cadeia de tele-
visão  CNN, que os mercenários 
russos que estão em Cabo Del-
gado estão ligados a Yevgeny 
Prigozhin, um oligarca de São 
Petersburgo  próximo do Kre-
mlin. O “Diário de Notícias” 
escreve que Yevgeny Prigozhin 
é conhecido como o “chef” do 
presidente russo, Vladimir Putin.

Segundo o “Diário de Notícias”, 
Yevgeny Prigozhin tem influências 
no Sudão, Líbia e República Cen-
tro-Africana e é o financiador do 
“Grupo Wagner”, que enviou cen-
tenas  de combatentes para a Síria.

“Agora aparece associado à 
tentativa de estancar a rebelião 
em Moçambique, que ameaça in-
terromper o investimento estran-
geiro crucial nas reservas de gás 

natural do país, que se acredita 
valer biliões de dólares”, lê-se no 
“Diário de Notícias”.  O jornal 
português escreve que as empre-
sas de Yevgeny Prigozhin foram 
sancionadas pelo Departamento 
do Tesouro dos Estados Unidos 
por intervenção na Síria e pelo seu 
financiamento à “Internet Resear-
ch Agency”, responsável pelas 
tentativas russas de interferência 
nas eleições nos EUA em 2016.

“Várias fontes disseram à CNN 
que a intervenção russa não co-
meçou bem. Dois dos mercená-
rios, com idades entre os 28 e os 
31 anos, foram mortos durante 
os confrontos com os rebeldes”, 
escreve o “Diário de Notícias”.

Citando a CNN, o “Diário de 
Notícias” escreve também que “os 
russos estão mal equipados para o 
combate no mato denso” e que “a 
relação entre os mercenários e o 
Exército de Moçambique é tensa”.

A Rússia tem interesses na área 
de petróleo e gás em Cabo Del-
gado. Numa visita recente à Rús-
sia, Filipe Nyusi assinou acordos 
com Putin sobre recursos mine-
rais, energia, defesa e segurança. 
Supõe-se que é no quadro desses 
acordos que os mercenários rus-
sos entraram em Moçambique. 
Nem a Rússia nem Moçambique 
assumem a presença de merce-
nários russos em Moçambique.

de Moçambiquede Moçambique

bancada parlamentar 
da Renamo na Assem-
bleia da República 
chamou a imprensa, na 

passada sexta-feira, para informar 
que quer o Governo na Assem-
bleia da República para dar expli-
cações sobre o envolvimento de 
Filipe Nyusi nas dívidas ocultas.  
O libanês Jean Boustani disse, 
durante uma das sessões do julga-
mento em Brooklyn, que deu um 
milhão de dólares a Filipe Nyusi.

“É urgente que o Governo 
vá à ‘casa do povo’ explicar-
-se”, disse, na sexta-feira, 29 
de Novembro, o porta-voz 
da Renamo, José Manteigas, 
numa conferência de imprensa.

Além de Filipe Nyusi, Armando 
Guebuza, ex-Presidente da Repú-

blica, também recebeu subornos. 
O partido no Governo, a Frelimo, 
recebeu dez milhões de dólares.

A Renamo disse que uma expli-
cação do Governo tem a ver com 
a honra e o bom nome do país.

“Está em causa o bom nome do 
país e a credibilidade do Presiden-
te da República, que vem sendo ci-
tado nas declarações”, disse Man-
teigas. A Renamo já submeteu o 
pedido de agendamento da sessão.

A presidente da Assembleia 
da República, Verónica Maca-
mo, confirmou a recepção do 
pedido da Renamo e disse que 
vai  submeter à Comissão Per-
manente da Assembleia da Re-
pública para convocação de 
uma sessão urgente desta As-
sembleia. (André Mulungo)

D
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PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

PARA SERVIÇOS ICT (HELPDESK) E SERVIÇOS INTERMÉDIOS EM MOÇAMBIQUE

Eni Rovuma Basin B.V., Sucursal de Moçambique, convida as empresas interessadas a submeter a sua Manifestação de Interes-
se para prestação  de serviços, em Moçambique – principalmente em Maputo e Pemba, para:

- Telefonia móvel, telefones fixos e gerenciamento de TV a cabo / internet (escritórios e casas de expatriados da EMPRESA);
- Central de ajuda no local, Gerenciamento do local de trabalho e Manutenção de hardware (escritórios da EMPRESA).

ÂMBITO DO TRABALHO: 
Para atender às necessidades e requisitos estatutários da des-
crição das actividades desta Manifestação de Interesse, abaixo a 
lista de actividades incluídas:

A. Serviços intermediários de telefonia móvel, telefo-
nes fixos e TV a cabo / internet.

a) Administração de contratos de operadoras de telefonia 
móvel e fornecimento e gerenciamento de serviços de te-
lefonia móvel;

b) Administração de contratos de TV a cabo e internet para 
escritórios e residências da EMPRESA e gerenciamento de 
serviços relacionados;

c) Administração de contratos de telefone fixo e gerencia-
mento de serviços relacionados.

B. Serviços de IT para suporte técnico local, gerencia-
mento de local de trabalho e manutenção de hard-
ware

a) Gestor local de entrega de serviços

b) Suporte ao usuário final e suporte técnico

c) Instalação do PC, mover adição e alterações (IMACs)

d) Ativo / Inventário 

e) Gestão de instalações de hardware

f) Serviços de repasse

Os tópicos listados acima não são uma lista completa, mas for-
necem exemplos de disciplinas e áreas de competência em que a 
Empresa solicita os serviços.

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

As empresas interessadas deverão enviar a sua Manifestação de 
Interesse, submetendo por via do site indicado abaixo, a seguinte 
informação e documentação: 

I. Documentos Técnicos:

a) Prova comprovada de experiência na prestação de servi-
ços de suporte técnico para a indústria de petróleo e gás;

b) Prova comprovada de experiência na prestação de Ser-
viços Intermediários (contratos de TV a cabo e internet 
para escritórios e residências da EMPRESA) para a Indús-
tria de Petróleo e Gás;

c) Manual do Sistema de Gestão da Qualidade em confor-
midade com os padrões internacionais de qualidade (ISO 
9001: 2008);

d) Sistema de Gestão de Saúde e Segurança em conformi-
dade com as normas internacionais (por exemplo, ISOBS 
18001 ou ISO 45001);

e) Qualquer outra informação que demostre que a empresa 
é capaz de cumprir com a descrição das actividades do 
trabalho.

II. Documentos administrativos:

a) Cópia certificada digitalizada do Registo Comercial, nome da 
Entidade Jurídica/Legal e pessoa de contacto para receber o 
pacote de qualificação e outra informação relevante da Eni 

Rovuma Basin B.V.;

b) Relatórios Financeiros e Anuais dos últimos três anos incluin-
do Balancete, Lucros e Perdas e demonstração do Fluxo de 
caixa. Estes documentos deverão ser fornecidos pelo Grupo 
da Empresa (se aplicável), e também pela Empresa regis-
tada em Moçambique que poderá entrar como objecto do 
contracto;

c) Registo da empresa em Moçambique. Caso esta não esteja 
devidamente registada, o Participante deverá indicar se es-
taria disposto a efectuar o devido registo prontamente e o 
período estimado para o efeito;

d) Estrutura da Empresa ou Grupo com a lista dos prin-
cipais accionistas e beneficiários finais (se não es-
tiverem listados em qualquer bolsa de valores);

e) Caso deseje submeter a sua Manifestação de Interesse como 
Consórcio ou Joint Venture (JV), informação referente a cada 
membro pertencente ao Consórcio ou JV com o respectivo pa-
pel/posição que cada membro irá desempenhar no potencial 
projeto. A intenção de formar um Consórcio ou uma JV deve 
ser fundamentada por um Acordo ou “Memorando de Enten-
dimento” devidamente assinado por cada membro do grupo.

As Empresas interessadas deverão submeter a sua Manifestação 
de Interesse providenciando  toda a documentação solicitada aci-
ma, através do nosso site (Eni Rovuma basin B.V. - Aplicação):

https://esupplier.eni.com/PFU_en_US/enisupplier.page

IMPORTANTE: 

A submissão deverá fazer referência ao Anúncio Público e ao seguinte código:

SS04AB43 - IT SERVICES: SPECIALIST IT SERVICES; 

No aplicativo do site, na seção “Objeto do Aplicativo”, a área “Ori-
gem do convite” deve ser preenchida da seguinte forma: “SER-
VIÇOS DE ICT (HELPDESK) E SERVIÇOS INTERMÉDIOS EM MO-
ÇAMBIQUE”

Sujeito à submissão e conformidade de toda a documentação aci-
ma, as Empresas poderão receber o Pacote de Qualificação, e po-
dem ainda ser incluídas no processo de licitação para as referidas 
actividades.

A presente consulta não deve ser considerada como um convite 
à apresentação de propostas e, portanto, não representa nem cons-
titui qualquer promessa, obrigação ou compromisso de qualquer 
tipo por parte da Eni Rovuma Basin, de celebrar qualquer acordo 
ou memorando de entendimento com qualquer Empresa que par-
ticipe desta Manifestação de Interesse.

Qualquer custo incorrido pelas Empresas interessadas na prepa-
ração da Manifestação de Interesse será da total responsabilida-
de das Empresas que não poderão recorrer a este respeito à Eni 
Rovuma Basin.

Todos os dados e informações fornecidos ao abrigo desta Mani-
festação de Interesse serão tratados como estritamente confi-
denciais e não serão divulgados ou comunicados a pessoas ou 
empresas não autorizadas.

A data limite para submissão da documentação referente a Mani-
festação de Interesse por e-mail é fixada para 13 de Dezembro 
de 2019 as 23:59 CAT. A documentação recebida após a data e 
hora indicada não será aceite.

EXPRESSION OF INTEREST 

FOR ICT SERVICES (HELPDESK) AND INTERMEDIATE SERVICES IN MOZAMBIQUE

Eni Rovuma basin B.V. – Mozambique Branch invites interested companies to submit expressions of interest for the Provision 
of services, in Mozambique – mainly Maputo and Pemba -, for:

- mobile telephony, landlines and cable TV/internet management (COMPANY’s offices and expats houses);

- onsite Help Desk, Workplace Management and Hardware Maintenance (COMPANY’s offices).

SCOPE OF WORK

In order to meet the needs and statutory requirements to the 
Scope of this Expression of Interest, below the list of activities 
included:

A. Intermediate Services for mobile telephony, land-
lines and cable TV/internet

a) Administration of Mobile Telephony Operators con-
tracts and provision and management of mobile 
phones services;

b) Administration of Cable TV & internet contracts for 
COMPANY offices and houses and management of re-
lated service;

c) Administration of Landline contracts and manage-
ment of related service.

B. IT services for onsite Help Desk, Workplace Man-
agement and Hardware Maintenance

a) Local Service Delivery Manager

b) End-user Help Desk and Desk Side support

c) PC Install, Move Add and Changes (IMACs)

d) Asset/Inventory

e) Hardware facilities management

f) Pass-through services

The bullet points listed above are not a complete list, but gives 
examples of disciplines and competence areas where Company 
is requesting services.

DOCUMENTATION REQUIRED

Companies interested in this invitation may submit their Expres-
sion of Interest by providing, through the below specified link, 
the following documentations:

I. Technical documents:

a) Documented proof of experience in provision of Help-
desk Services for Oil & Gas Industry;

b) Documented proof of experience in provision of Inter-
mediate Services (Cable TV & internet contracts for 
COMPANY offices and houses);

c) Quality Management System Manual aligned with inter-
national Quality Standards (ISO 9001:2008);

d) Health & Safety Management System in compliance with 
international standards (e.g. 18001 or ISO 45001);

e) Any other information that will establish that the com-
pany is a capable of fulfilling the scope of work.

II. Administrative documents:

a) Scanned certified copy of the Trade Register, Legal 
Entity name and contact person for receiving qualifica-
tion package and other relevant information from the 
Eni Rovuma Basin B.V.;

b) Last three years Financial Statements and Annual Re-

port including Balance Sheet, Profit and Loss and Cash 
Flow Statement. These documents must be provided 
for the Company Group (if applicable), and also for 
the Company’s Mozambican registered entity that will 
enter into the subject contract;

c) Company’s registration in Mozambique. In case your 
Company is not already registered in Mozambique, 
please specify if you would be willing to promptly reg-
ister in Mozambique and specify the respective time-
line;

d) Company and Group Structure with the list of major 
Shareholders and ultimate beneficiaries (if not listed in 
the stock exchange);

e) In case you wish to participate in the Expression of 
Interest as a consortium or as a joint venture, infor-
mation about each member of consortium or joint 
venture and role of each participant in the potential 
project. Such intention to form either a consortium or 
a JV, must be supported by an Agreement or “Memo-
randum of Understanding” duly signed by each entity 
in the group.

Companies interested in this invitation may submit their Expres-
sion of Interest by registering the company on our website (Eni 
Rovuma basin B.V. -Application):

https://esupplier.eni.com/PFU_en_US/enisupplier.page 

IMPORTANT:

The submission must refer to the Public Announcement and to 
the following commodity code:

SS04AB43 - IT SERVICES: SPECIALIST IT SERVICES; 

Within the website application, under the section “Object of the 
Application”, the area “Origin of invitation” shall be completed as 
follows: “ICT SERVICES (HELPDESK) AND INTERMEDIATE SER-
VICES IN MOZAMBIQUE”.

Subject to the delivery and compliance of all the above docu-
mentation, Companies interested in this Expression of Interest 
may receive from Eni Rovuma Basin BV the Qualification Pack-
age.

This enquiry shall not be considered as an invitation to tender 
and therefore it does not represent or constitute any promise, 
obligation or commitment of any kind on the part of Eni Rovuma 
Basin B.V., to enter into any agreement or arrangement with you 
or with any Company participating in this Expression of Interest.

Any cost incurred by interested Companies in preparing the Ex-
pression of Interest shall be fully born by such Companies who 
shall have no recourse in this respect to Eni Rovuma Basin.

All data and information provided pursuant to this Expression 
of Interest will be treated as strictly confidential and will not be 
disclosed or communicated to non-authorized persons or com-
panies.

The deadline for receipt of Expression of Interest by the web-
site address indicated above is set at 13th December 2019, 
23:59 Central Africa Time. Documentation received after the 
set deadline will not be accepted.
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PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

PARA SERVIÇOS ICT (HELPDESK) E SERVIÇOS INTERMÉDIOS EM MOÇAMBIQUE

Eni Rovuma Basin B.V., Sucursal de Moçambique, convida as empresas interessadas a submeter a sua Manifestação de Interes-
se para prestação  de serviços, em Moçambique – principalmente em Maputo e Pemba, para:

- Telefonia móvel, telefones fixos e gerenciamento de TV a cabo / internet (escritórios e casas de expatriados da EMPRESA);
- Central de ajuda no local, Gerenciamento do local de trabalho e Manutenção de hardware (escritórios da EMPRESA).

ÂMBITO DO TRABALHO: 
Para atender às necessidades e requisitos estatutários da des-
crição das actividades desta Manifestação de Interesse, abaixo a 
lista de actividades incluídas:

A. Serviços intermediários de telefonia móvel, telefo-
nes fixos e TV a cabo / internet.

a) Administração de contratos de operadoras de telefonia 
móvel e fornecimento e gerenciamento de serviços de te-
lefonia móvel;

b) Administração de contratos de TV a cabo e internet para 
escritórios e residências da EMPRESA e gerenciamento de 
serviços relacionados;

c) Administração de contratos de telefone fixo e gerencia-
mento de serviços relacionados.

B. Serviços de IT para suporte técnico local, gerencia-
mento de local de trabalho e manutenção de hard-
ware

a) Gestor local de entrega de serviços

b) Suporte ao usuário final e suporte técnico

c) Instalação do PC, mover adição e alterações (IMACs)

d) Ativo / Inventário 

e) Gestão de instalações de hardware

f) Serviços de repasse

Os tópicos listados acima não são uma lista completa, mas for-
necem exemplos de disciplinas e áreas de competência em que a 
Empresa solicita os serviços.

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

As empresas interessadas deverão enviar a sua Manifestação de 
Interesse, submetendo por via do site indicado abaixo, a seguinte 
informação e documentação: 

I. Documentos Técnicos:

a) Prova comprovada de experiência na prestação de servi-
ços de suporte técnico para a indústria de petróleo e gás;

b) Prova comprovada de experiência na prestação de Ser-
viços Intermediários (contratos de TV a cabo e internet 
para escritórios e residências da EMPRESA) para a Indús-
tria de Petróleo e Gás;

c) Manual do Sistema de Gestão da Qualidade em confor-
midade com os padrões internacionais de qualidade (ISO 
9001: 2008);

d) Sistema de Gestão de Saúde e Segurança em conformi-
dade com as normas internacionais (por exemplo, ISOBS 
18001 ou ISO 45001);

e) Qualquer outra informação que demostre que a empresa 
é capaz de cumprir com a descrição das actividades do 
trabalho.

II. Documentos administrativos:

a) Cópia certificada digitalizada do Registo Comercial, nome da 
Entidade Jurídica/Legal e pessoa de contacto para receber o 
pacote de qualificação e outra informação relevante da Eni 

Rovuma Basin B.V.;

b) Relatórios Financeiros e Anuais dos últimos três anos incluin-
do Balancete, Lucros e Perdas e demonstração do Fluxo de 
caixa. Estes documentos deverão ser fornecidos pelo Grupo 
da Empresa (se aplicável), e também pela Empresa regis-
tada em Moçambique que poderá entrar como objecto do 
contracto;

c) Registo da empresa em Moçambique. Caso esta não esteja 
devidamente registada, o Participante deverá indicar se es-
taria disposto a efectuar o devido registo prontamente e o 
período estimado para o efeito;

d) Estrutura da Empresa ou Grupo com a lista dos prin-
cipais accionistas e beneficiários finais (se não es-
tiverem listados em qualquer bolsa de valores);

e) Caso deseje submeter a sua Manifestação de Interesse como 
Consórcio ou Joint Venture (JV), informação referente a cada 
membro pertencente ao Consórcio ou JV com o respectivo pa-
pel/posição que cada membro irá desempenhar no potencial 
projeto. A intenção de formar um Consórcio ou uma JV deve 
ser fundamentada por um Acordo ou “Memorando de Enten-
dimento” devidamente assinado por cada membro do grupo.

As Empresas interessadas deverão submeter a sua Manifestação 
de Interesse providenciando  toda a documentação solicitada aci-
ma, através do nosso site (Eni Rovuma basin B.V. - Aplicação):

https://esupplier.eni.com/PFU_en_US/enisupplier.page

IMPORTANTE: 

A submissão deverá fazer referência ao Anúncio Público e ao seguinte código:

SS04AB43 - IT SERVICES: SPECIALIST IT SERVICES; 

No aplicativo do site, na seção “Objeto do Aplicativo”, a área “Ori-
gem do convite” deve ser preenchida da seguinte forma: “SER-
VIÇOS DE ICT (HELPDESK) E SERVIÇOS INTERMÉDIOS EM MO-
ÇAMBIQUE”

Sujeito à submissão e conformidade de toda a documentação aci-
ma, as Empresas poderão receber o Pacote de Qualificação, e po-
dem ainda ser incluídas no processo de licitação para as referidas 
actividades.

A presente consulta não deve ser considerada como um convite 
à apresentação de propostas e, portanto, não representa nem cons-
titui qualquer promessa, obrigação ou compromisso de qualquer 
tipo por parte da Eni Rovuma Basin, de celebrar qualquer acordo 
ou memorando de entendimento com qualquer Empresa que par-
ticipe desta Manifestação de Interesse.

Qualquer custo incorrido pelas Empresas interessadas na prepa-
ração da Manifestação de Interesse será da total responsabilida-
de das Empresas que não poderão recorrer a este respeito à Eni 
Rovuma Basin.

Todos os dados e informações fornecidos ao abrigo desta Mani-
festação de Interesse serão tratados como estritamente confi-
denciais e não serão divulgados ou comunicados a pessoas ou 
empresas não autorizadas.

A data limite para submissão da documentação referente a Mani-
festação de Interesse por e-mail é fixada para 13 de Dezembro 
de 2019 as 23:59 CAT. A documentação recebida após a data e 
hora indicada não será aceite.

EXPRESSION OF INTEREST 

FOR ICT SERVICES (HELPDESK) AND INTERMEDIATE SERVICES IN MOZAMBIQUE

Eni Rovuma basin B.V. – Mozambique Branch invites interested companies to submit expressions of interest for the Provision 
of services, in Mozambique – mainly Maputo and Pemba -, for:

- mobile telephony, landlines and cable TV/internet management (COMPANY’s offices and expats houses);

- onsite Help Desk, Workplace Management and Hardware Maintenance (COMPANY’s offices).

SCOPE OF WORK

In order to meet the needs and statutory requirements to the 
Scope of this Expression of Interest, below the list of activities 
included:

A. Intermediate Services for mobile telephony, land-
lines and cable TV/internet

a) Administration of Mobile Telephony Operators con-
tracts and provision and management of mobile 
phones services;

b) Administration of Cable TV & internet contracts for 
COMPANY offices and houses and management of re-
lated service;

c) Administration of Landline contracts and manage-
ment of related service.

B. IT services for onsite Help Desk, Workplace Man-
agement and Hardware Maintenance

a) Local Service Delivery Manager

b) End-user Help Desk and Desk Side support

c) PC Install, Move Add and Changes (IMACs)

d) Asset/Inventory

e) Hardware facilities management

f) Pass-through services

The bullet points listed above are not a complete list, but gives 
examples of disciplines and competence areas where Company 
is requesting services.

DOCUMENTATION REQUIRED

Companies interested in this invitation may submit their Expres-
sion of Interest by providing, through the below specified link, 
the following documentations:

I. Technical documents:

a) Documented proof of experience in provision of Help-
desk Services for Oil & Gas Industry;

b) Documented proof of experience in provision of Inter-
mediate Services (Cable TV & internet contracts for 
COMPANY offices and houses);

c) Quality Management System Manual aligned with inter-
national Quality Standards (ISO 9001:2008);

d) Health & Safety Management System in compliance with 
international standards (e.g. 18001 or ISO 45001);

e) Any other information that will establish that the com-
pany is a capable of fulfilling the scope of work.

II. Administrative documents:

a) Scanned certified copy of the Trade Register, Legal 
Entity name and contact person for receiving qualifica-
tion package and other relevant information from the 
Eni Rovuma Basin B.V.;

b) Last three years Financial Statements and Annual Re-

port including Balance Sheet, Profit and Loss and Cash 
Flow Statement. These documents must be provided 
for the Company Group (if applicable), and also for 
the Company’s Mozambican registered entity that will 
enter into the subject contract;

c) Company’s registration in Mozambique. In case your 
Company is not already registered in Mozambique, 
please specify if you would be willing to promptly reg-
ister in Mozambique and specify the respective time-
line;

d) Company and Group Structure with the list of major 
Shareholders and ultimate beneficiaries (if not listed in 
the stock exchange);

e) In case you wish to participate in the Expression of 
Interest as a consortium or as a joint venture, infor-
mation about each member of consortium or joint 
venture and role of each participant in the potential 
project. Such intention to form either a consortium or 
a JV, must be supported by an Agreement or “Memo-
randum of Understanding” duly signed by each entity 
in the group.

Companies interested in this invitation may submit their Expres-
sion of Interest by registering the company on our website (Eni 
Rovuma basin B.V. -Application):

https://esupplier.eni.com/PFU_en_US/enisupplier.page 

IMPORTANT:

The submission must refer to the Public Announcement and to 
the following commodity code:

SS04AB43 - IT SERVICES: SPECIALIST IT SERVICES; 

Within the website application, under the section “Object of the 
Application”, the area “Origin of invitation” shall be completed as 
follows: “ICT SERVICES (HELPDESK) AND INTERMEDIATE SER-
VICES IN MOZAMBIQUE”.

Subject to the delivery and compliance of all the above docu-
mentation, Companies interested in this Expression of Interest 
may receive from Eni Rovuma Basin BV the Qualification Pack-
age.

This enquiry shall not be considered as an invitation to tender 
and therefore it does not represent or constitute any promise, 
obligation or commitment of any kind on the part of Eni Rovuma 
Basin B.V., to enter into any agreement or arrangement with you 
or with any Company participating in this Expression of Interest.

Any cost incurred by interested Companies in preparing the Ex-
pression of Interest shall be fully born by such Companies who 
shall have no recourse in this respect to Eni Rovuma Basin.

All data and information provided pursuant to this Expression 
of Interest will be treated as strictly confidential and will not be 
disclosed or communicated to non-authorized persons or com-
panies.

The deadline for receipt of Expression of Interest by the web-
site address indicated above is set at 13th December 2019, 
23:59 Central Africa Time. Documentation received after the 
set deadline will not be accepted.



Publicidade Canal de Moçambique | quarta-feira, 04 de Dezembro de 201916



de Moçambique
Canalha
Suplemento humorístico 

AJM/2019

Sobre a decisão de Brooklyn
Eu sempre soube que 
o puto ia se safar. 

Não é por acaso que 
é meu filho.
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PREMIAÇÕES BVM
Prémio de melhor artigo jornalístico (imprensa escrita)

A Bolsa de Valores de Moçambique (BVM) é um instituto público, dotado de 
autonomia administrativa, financeira e patrimonial, criada através do Decreto 
Nº. 49/98, de 22 de Setembro, tutelado pelo Ministro que superintende a área de 
Finanças.

No âmbito da implementação do Plano Estratégico da Bolsa de Valores de Mo-
çambique (2017-2021), e de modo a dar uma nova dinâmica no mercado de 
capitais moçambicano, a BVM decidiu atribuir anualmente o “Prémio de melhor 
artigo jornalístico (imprensa escrita)” no âmbito da introdução das Premiações 
BVM, cujas candidaturas deverão seguir os seguintes requisitos:

1. O tema deve ser relevante e actual para o mercado de capitais moçam-
bicano e a Bolsa de Valores;

2. Os trabalhos concorrentes deverão estar vinculados a algum órgão de 
comunicação social nacional;

3. Os jornalistas concorrentes deverão ser moçambicanos;

4. Os artigos deverão ser publicados em imprensa escrita, sendo avaliada a 
relevância, coerência, impacto e nível de disseminação da informação; 
e,

5. Os artigos devem ser redigidos em língua portuguesa.

Procedimentos de candidatura

Os interessados poderão obter mais informações ou solicitar o Regulamento das 
“Premiações BVM” através do endereço físico da BVM, sito na Av. 25 de Setem-
bro, 1230, 5º Andar, Bloco 5, C.P. 4773, Prédio 33 Andares – Maputo, Moçambi-
que, das 8h até as 16h, nos dias úteis da semana, ou através do site www.bvm.
co.mz.

NOTA: Os vencedores serão anunciados em um evento a ser organizado pela 
BVM e comunicado com antecedência de pelo menos 15 dias.
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PREMIAÇÕES BVM
Prémio de melhor artigo/trabalho académico

A Bolsa de Valores de Moçambique (BVM) é um instituto público, dotado de 
autonomia administrativa, financeira e patrimonial, criada através do Decreto 
Nº. 49/98, de 22 de Setembro, tutelado pelo Ministro que superintende a área 
de Finanças.

No âmbito da implementação do Plano Estratégico da Bolsa de Valores de 
Moçambique (2017-2021), e de modo a dar uma nova dinâmica no mercado 
de capitais moçambicano, a BVM decidiu atribuir anualmente o “Prémio de 
melhor artigo/trabalho académico” no âmbito da introdução das Premiações 
BVM, cujas candidaturas deverão seguir os seguintes requisitos:

1. O tema e o problema devem ser relevantes para o mercado de capitais 
moçambicano e a Bolsa de Valores;

2. Os trabalhos devem ser redigidos em língua portuguesa, em letra tama-
nho 12, fonte Times New Roman e espaçamento entre linhas de 1,5;

3. Podem candidatar-se ao prémio todos os trabalhos de investigação no 
âmbito de cursos de licenciatura e pós-graduação (dissertação de mes-
trado, teses de doutoramento ou outros); e,

4. Os trabalhos devem ter sido concluídos e avaliados no ano da candida-
tura a este Prémio ou no ano anterior a esse.

Procedimentos de candidatura

Os interessados poderão obter mais informações ou solicitar o Regulamento 
das “Premiações BVM” através do endereço físico da BVM, sito na Av. 25 de 
Setembro, 1230, 5º Andar, Bloco 5, C.P. 4773, Prédio 33 Andares – Maputo, Mo-
çambique, das 8h até as 16h, nos dias úteis da semana, ou através do site www.
bvm.co.mz.

NOTA: Os vencedores serão anunciados em um evento a ser organizado pela 
BVM e comunicado com antecedência de pelo menos 15 dias.
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em ter apresentado ainda 
o relatório sobre o uso dos 
fundos doados na sequên-
cia dos ciclones “Idai” e 

“Kenneth”, o Governo moçambi-
cano, através do Instituto Nacio-
nal de Gestão de Calamidades, 
bateu à porta dos doadores para 
informar que cerca de 600.000 
pessoas poderão ficar sem ali-
mentos, caso ocorram, no país, 
desastres naturais nos meses de 
Janeiro, Fevereiro e Março do 
próximo ano. Por isso estão a pe-
dir cerca de 13 milhões de dólares.

Segundo Augusta Maita, 

directora-geral do Instituto de 
Gestão de Calamidades Natu-
rais, de um total de 1.994.542 
pessoas nesta situação, 1.271.480 
têm assistência assegurada, 
ficando outras 682.637 pes-
soas ainda sem assistência.

“Para assistir as 682.637 pes-
soas são necessárias cerca de 
8.000 toneladas de produtos ali-
mentares por mês, orçadas em 
718 milhões de meticais, que 
devem ser mobilizados urgente-
mente para a aquisição, transpor-
te, manuseamento e distribuição 
dos referidos bens alimentares”, 
disse Augusta Maita, na semana 
passada, à saída de um encon-
tro com o Corpo Diplomático 

S

Para fazer face a eventuais desastres naturais 

Governo lança peditório de 13 milhões 
de dólares a doadores internacionais 

Hospital Central da Beira sem 
especialistas nem instrumentos para 
remoção de balas no corpo de pacientes

O Hospital Central da Bei-
ra está sem especialistas e sem 
equipamento para a remoção de 
balas ou qualquer outro projéctil 
estranho que se tenha alojado em 
lugar vital do organismo humano. 
A informação foi confirmada por 
Dário Fernandes, médico ortope-
dista do Hospital Central da Bei-
ra. Até à semana passada, havia 
vítimas de ataques armados na 
Gorongosa que continuavam in-
ternados, com as balas no organis-
mo. Umas das vítimas tem a bala 
alojada no abdómen, e a outra ví-
tima tem a bala na perna esquer-
da. Por falta de meios materiais e 
humanos, está-se a pensar fazer a 
transferência dos pacientes para 
o Hospital Central de Maputo.

O de Moçambiquede Moçambique  visitou 
os pacientes no Hospital Central 
da Beira e verificou que os que es-
tão com balas alojadas nos seus 
organismos estão a contrair outras 
l e s õ e s .

“Os pacientes estão fora de pe-
rigo. Estão em plena recuperação, 
embora com lesões graves, porque 
ficaram os nervos afectados. Esta-
mos a trabalhar no sentido de trans-

feri-los para o Hospital Central de 
Maputo, porque a nossa máquina 
aqui não está a funcionar”, disse. 

As vítimas internadas que 
têm balas alojadas nos seus or-
ganizamos sofreram um ataque 
armado na região de Maten-
ga, a quarenta quilómetros do 
distrito da Gorongosa, quan-
do um autocarro transportava 
cerca de quarenta pessoas que 
se deslocavam de Maputo para 

um retiro religioso no Norte 
do país, e foi alvejado pou-
co depois do nascer do Sol, na 
Estrada Nacional Número 1.

No ataque, três pessoas con-
traíram ferimentos graves. Os 
autores dos disparos usavam 
máscaras, capacetes e a mes-
ma farda. Depois de dispara-
rem, fugiram para as matas. 

 (José Jeco)
de Moçambiquede Moçambique  

publicidade

A Canal i Limitada, Proprietária do Semanário Canal de Mo-
çambique e do Diário Electrónico CanalMoz (www.canal.
co.mz), avisa clientes que tenham Facturas em atraso, relac-
tivas as subscrições do jornal de 2019, para procedem a sua 
regularização, no prazo máximo de trinta (30) dias, de modo 
a evitar o cancelamento do fornecimento no próximo ano de 
2020, cujo processo de renovação já iniciou.

Para os assinantes com a situação regularizada, por favor en-
vie-nos os respectivos comprovativos para a devida regulari-
zação interna.
Av. Maguiguana n° 1049, Bairro Central. Maputo

Contacto:8 23672025/84 3135998
Email: canalipdfs@gmail.com

A Direcção Comercial

 Aviso

e Organizações Internacionais 
acreditadas em Moçambique.

Segundo a directora-geral do 
INGC, será também necessá-
rio angariar 46 milhões de me-
ticais adicionais para despesas 
de tratamento e distribuição 
de água, saúde, nutrição, agri-
cultura, monitoria e avaliação.

Acrescentou que o Banco Mun-
dial, no âmbito do projecto de 
Gestão do Risco de Desastres e 
Resiliência, dispõe de 540 mi-
lhões de meticais para 2020, ele-
vando para 840 milhões de meti-
cais os fundos disponíveis para o 
presente Plano de Contingência.

Agricultura
Augusta Maita afirmou que, 

na campanha agrária 2018/2019, 
o impacto dos efeitos combina-
dos de seca, pragas e inundações 
afectaram 71 distritos, 496.101 
famílias e aproximadamente 

813.000 hectares de culturas di-
versas, sobretudo milho, feijão 
e hortícolas, e causaram a morte 
de 5.428 bovinos, 10.305 peque-
nos ruminantes e 3.191 suínos.

Educação
Augusta Maita disse que, da 

análise feita pelo sector da Edu-
cação sobre as previsões climá-
ticas e tomando em conta o ac-
tual nível de vulnerabilidade das 
infra-estruturas educacionais, 
associadas a choques da última 
época, os números apontam para 
cerca de 15.600 salas de aulas 
que estão localizadas nas zonas 
de maior risco, sobretudo nas 
província de Gaza e Inhambane.

“Estão identificadas 6.600 salas 
de aulas para abrigo temporário 
em caso de emergência. Igualmen-
te 3.727 escolas estão em risco, 
15.677 salas de aula, 15.677 alu-
nos e 22.509 professores”, disse.

Assistência alimentar
Augusta Maita disse que são 

necessárias 4.410 toneladas de 
bens alimentares para assistência 
e, neste momento, o país tem dis-
poníveis cerca de 2.000 toneladas, 
prevalecendo um défice de 3.896 
toneladas, que deverão ser angaria-
das para fazer face à presente épo-
ca chuvosa e ciclónica nas zonas 
de risco de cheias e inundações.

Disse, por exemplo, que, quan-
to a feijão, são necessárias 720 
toneladas, mas estão disponíveis 
120 toneladas, havendo um dé-
fice de 600 toneladas. Em óleo, 
há uma necessidade de 500 to-
neladas, havendo disponíveis 
44 toneladas e um défice 456 
toneladas; nos cereais, há como 
necessidade 5.840 toneladas, es-
tão disponíveis 1944 toneladas, 
e o défice é de 3.896 toneladas.

de Moçambiquede Moçambique  

Nacional

  láudio Saúte
sauteclaudio@gmail.com
C
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No distrito de Matutuíne

Elefantes mataram duas 

pessoas e feriram três

S

Nacional Publicidade

uas pessoas morreram, e 
três contraíram ferimen-
tos, vítimas de ataques 
por elefantes no distri-

to de Matutuíne, na província 
de Maputo. Dos três feridos, 
um é grave, e dois são ligeiros.

Dados apurados pelo 
de Moçambiquede Moçambique  de fontes na 

localidade de Salamanga indicam 
que os elefantes atacaram duas 
comunidades, sendo uma dentro 
da Reserva Especial de Maputo e 
outra na zona-tampão, tendo cau-
sado dois óbitos.

“Neste mês de Novembro, os 
elefantes atacaram três fiscais em 
Mussongue, um dos quais teve 
quarenta e sete pontos. No mes-
mo período, duas pessoas foram 
mortas no posto administrativo 
de Machangulo, uma das quais 
na zona de Tsolombane”, relatou 
um familiar de uma das vítimas.

Autoridades confirmam um 
morto e dois feridos

Em contacto telefónico com o 
chefe da fiscalização da Reser-
va Especial de Maputo, Natércio 
Ngovene, este só confirmou uma 
morte e o ferimento de dois fis-
cais, sendo um com gravidade. 
Afirmou que o fiscal com ferimen-
tos graves encontra-se internado 
no Hospital Central de Maputo.

“Confirmamos estes factos. Na 
semana passada, uma pessoa mor-
reu depois de ser atacada por um 

elefante. No mês passado, os nos-
sos fiscais foram atacados quando 
tentavam socorrer população de 
uma comunidade que foi invadi-
da por uma manada de elefantes.”

Natércio Ngovene explicou que 
um elefante apareceu, na segunda-
-feira da semana passada, na comu-
nidade de Tsolombane, dentro da 
Reserva Especial de Maputo ten-
do atacado duas senhoras, e uma 
delas morreu. Acrescentou que a 
sobrevivente foi alertar os gestores 
do Parque, os quais, de imediato, 
perseguiram e abateram o animal.

“Pelas características do ele-
fante, vimos que foi o mesmo 
que, em Outubro, atacou fiscais. 
No mês passado, atacou duas 
pessoas, quando caminhavam 
dentro da Reserva. Uma ficou fe-
rido com gravidade e acabou por 
morrer. Como Reserva, tomámos 
conhecimento disso”, afirmou.

Natércio Ngovene disse que 
os fiscais foram atacados por 
uma manada de elefantes em 
Huco e Mussongue. Este ata-
que causou dois feridos, dos 
quais um em estado grave.

“O fiscal ferido com gravidade 
contínua internado no Hospital 
Central de Maputo. O elefante 
problemático foi abatido, a carne 
foi distribuída às comunidades, e 
a ponta foi guardada. Nesta mes-
ma zona, duas senhoras foram 
atacadas”, disse. (Cláudio Saúte)

de Moçambiquede Moçambique
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CanalMoz Diário Mini

CanalMoz Diário Max

 Mini

Premium

 Max
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$ 110,00

-------

$ 65,00

-------

-------
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-------

$ 180,00

-------

$ 240,00

$ 100,00 

de Moçambique
ASSINATURAS www.canal.co.mz

@Canal_Moz Canalmoz



Canal de Moçambique | quarta-feira, 04 de Dezembro de 2019 23

Publicidade

Na semana passada, lancei um aviso à navegação para o mês das 
mesas fartas. Dieta? Há quem diga que, por estes dias, ela en-
tra em defeso. Vai ter de esperar. Uma das coisas que nos garante 
uma boa disposição é um bom prato de comida, e, quando falo de 
comida, falo de ingredientes muito bem incorporados e devidam-
ente servidos. Queremos propor para esta semana um prato que sur-
giu no Império Persa provavelmente no Século XII. O seu nome 
original é Koofthe, que significa “carne moída”. Como aconteceu 
com muitos outros pratos, foi ganhando variações que nos troux-
eram outros sabores, texturas e formatos diferentes do original. Os 
árabes chamavam-lhe Búndiqa, que é o nome dado a tudo o que 
tenha uma forma arredondada, que significa “a bola”. As almôn-
degas, como comummente chamamos, são feitas tradicionalmente 
à base de carne bovina moída e misturada com temperos. A única 
coisa original que mantém é a sua forma arredondada, porém há 
uma curiosidade sobre o hambúrguer ser uma variante das almôn-
degas, mas a nossa estrela para esta semana são as almôndegas.

Almôndegas em molho de tomate
Ingredientes (para fazer as bolas de carne)

– 500g de carne moída

– 2 ovos

– 3 colheres de sopa de farinha de trigo

– ½ cebola picada

– sal q.b.

– pimenta preta q.b.

Para o molho

– 1 cebola picada

– 4 dentes de alho picados

– 4 colheres de sopa de óleo

– 1 lata de molho de tomate

– ½ chávena de água

– 1 pitada de açúcar

– sal, salsa e pimenta preta q.b.

Modo de preparar

Junte a carne e todos os ingredientes das almôndegas numa vasil-
ha, misture bem e faça bolas do tamanho que preferir, e reserve.

Numa panela, aqueça o óleo e refogue a cebola e o alho durante 3 minutos, 
junte o molho de tomate, o sal, a pimenta e deixe ferver em fogo brando.

Com o molho grosso, junte as almôndegas e deixe cozer em fogo brando 
durante 5 minutos ou durante o tempo que a carne precisar para cozer.

Pode ser servido com esparguete, arroz ou xima, conforme preferir.

Por: Da Glória Cumba 

Outras coisas e 
sabores
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U

“Clube do Livro” e um movimento 
de literatura ambulante 

ma vez por sema-
na,  às sextas-feiras, 
um grupo de cida-
dãos reúne-se em 

diferentes locais públicos da 
cidade de Maputo e partilha 
conhecimentos e experiências 
sobre vários temas relaciona-
dos com o quotidiano da vida, 
inspirados em obras literárias 
e de vários campos do saber.

Nataniel Ngomane, director da 
Escola de Comunicação e Artes, 
que é o mentor da iniciativa, diz 
que o objectivo é massificar a lei-
tura e partilha de conhecimento 
sem barreiras. Todos podem fazer 
parte, e a ideia é que, num futuro 
breve, a iniciativa seja reprodu-
zida em núcleos por todo o país.

Nataniel Ngomane considera 
que a leitura é um dos concei-
tos essenciais para o desenvol-
vimento de qualquer sociedade. 
“Só se pode desenvolver o nosso 
país se a nossa sociedade, atra-
vés da leitura, buscar conhe-
cimento que se encontra nos 
livros há bastante tempo.”

Nataniel Ngomane diz que a so-
ciedade moçambicana não usufrui 
dos seus recursos de forma ade-
quada devido à falta de conheci-
mento, por isso, através da leitura 
em público, quer incentivar mais 
pessoas a aderirem a esta prática.

“Todos aqui lemos todos os dias. 
Porém, decidimos ler em lugares 
públicos uma vez por semana por-
que acreditamos que o ser huma-
no é imitador por natureza, e ler 
em locais públicos trata-se de uma 
estratégia que visa atrair mais pes-
soas a juntarem-se à nossa causa.”

Nataniel Ngomane tem como 
perspectiva para os próximos 
tempos massificar o Clube do Li-
vro, para incentivar as pessoas a 
estabelecerem uma relação mais 
próxima com os livros como meio 
de instrução e conhecimento. “Já 
temos informações de que exis-
te um Clube em Cabo Delgado e 
outro em Tete”, disse e acrescen-
tou que considera uma oportuni-
dade para incentivar as pessoas 
a praticarem o gosto pela leitura.

Amade Balamade é um dos 
membros do Clube do Livro 
desde a sua fundação e explica 
que faz parte deste Clube porque 
gosta da leitura e considera que 
é um dos principais instrumentos 
para moldar o mundo. “Gosto da 
literatura, leio em qualquer local, 
agora estou a ler três obras inte-

ressantes que ensinam a moldar o 
mundo e ter uma visão diferente.”

Tomás Mondlane diz que a 
iniciativa é louvável, por isso, 
sempre que pode, comparece no 
Clube do Livro, para partilhar o 
conhecimento e experiências de 
cada obra lida. “Ler é muito im-
portante para nos adaptarmos à 
realidade do nosso país. A leitura 
ajuda-nos a reverter o nosso ce-
nário de crise. Nos livros temos 
mecanismos e instrução de como 
lidar com diversas situações. 
É isso que venho partilhando 
nos nossos encontros”, afirmou.

A “literatura negra” está ligada 
à luta pela liberdade

O papel da literatura e negri-
tude na luta pela identidade e 
independência em Moçambique 
e Brasil foi o tema que juntou 
vários cidadãos, incluindo artis-
tas e escritores no Centro Cultu-
ral Brasil-Moçambique. Aurélio 

Cuna, professor de Literatura na 
Universidade Eduardo Mondla-
ne, foi o orador principal e refe-
riu que a revolta e indignação e 
a luta pela liberdade são os mar-
cos do surgimento da “literatura 
negra” no mundo. Disse que, no 
caso de Moçambique, os primei-
ros intelectuais moçambicanos 
não podem ser dissociados da li-
teratura libertadora, que outrora 
serviu como um meio de revindi-
cação contra o sistema colonial.

Aurélio Cuna disse que os pre-
cursores da literatura procuravam 
uma fuga da condição local dos 
negros, porque, no seu enten-
der, eles formavam-se para obter 
o título de cidadãos civilizados.

“Esperavam que, depois da for-
mação, fariam parte da elite e te-
riam um tratamento personalizado, 
porém, ao verem que as promes-
sas não eram cumpridas, come-
çaram a escrever e fazer revindi-
cações de cidadania portuguesa.”

Segundo explica Aurélio Cuna, 
foi nesse contexto que  começa-
ram a surgir os primeiros escritos 
literários na era colonial, mas que 
traziam consigo uma condição, “a 
condição do negro injustiçado,  que 
surge pela primeira vez quando se 
encontrou escritos com orientação 
portuguesa, mas em que se reivindi-
cava contra o sistema dominante”.

Izis Gomes, jornalista brasileira, 
também considera que a “literatura 
negra” no Brasil está relacionada 
com a cultura de resistência, pois, 
na sua óptica, a produção literária 
na era colonial expunha muita dor, 
sangue, ressentimento, e ela vem 
plasmada no racismo todos os dias 
devido à falta de representatividade,

“Quem é jornalista e escri-
tor escreve aquilo que sente e, a 
meu ver, a literatura relacionada 
com a negritude é tão-somente 
relacionada com a literatura de 
resistência e sobrevivência por 
vermos muita dor, sangue e res-

sentimento de estar num lugar e 
não ser reconhecido naquele lugar, 
pela falta de representatividade, 
porque a negritude era relacio-
nada com negros escravizados.”

Álvaro Taruma usou um poema 
de José Craveirinha para mostrar 
os traços da luta intelectual fei-
ta por negros. “Esse movimen-
to veio trazer uma tentativa para 
o negro aceitar o seu valor. Até 
hoje, as pessoas não conseguem 
olhar para a sua pele, cor, cabelo 
e dizer ‘Sim, eu tenho orgulho de 
ser negro’”, afirmou Álvaro Taru-
ma, baseando-se num poema da 
década 40 de José Craveirinha, e 
acrescentou que literatura moçam-
bicana nasce a partir do momento 
em que os primeiros intelectuais 
do país começam a identificar-se 
colocando vozes de moçambica-
nos nas crónicas, contos, textos 
onde efectivamente se colocam no 
lugar de negro em busca de raízes.

de Moçambique



Canal de Moçambique | quarta-feira, 04 de Dezembro de 2019 27

Cultura

Programação para o período de 4 a 
10 de Dezembro

LITERATURA E LIVROS
4 de Dezembro (quarta-feira)

 l Lançamento do livro “Salpicos de 
Água e Sóis”, de Ivone Soares, 
às 18h00, na Livraria da Minerva 
Central.

5 de Dezembro (quinta-feira)
ll l  Lançamento do livro “Num 

grão de areia”, de Mia Couto, às 
18h00, na Fundação Fernando 
Leite Couto.

9 de Dezembro (segunda-feira)
 l Lançamento do livro “Kudumba”, 

às 18h00, no Centro Cultural Por-
tuguês.

 l Lançamento do livro “Campo de 
areia”, às 18h00, na Fundação 
Fernando Leite Couto.

10 de Dezembro (terça-feira)
 l Lançamento do livro “Lomuko”, 

de Severino Ngoenha, às 17h00, 
na Universidade Técnica de Mo-
çambique.

TEATRO
7 de Dezembro (sábado)

 l Apresentação da peça teatral 
“Brincando no escuro”, às 10h30, 
no Centro Cultural Brasil-Mo-
çambique.

 l Apresentação da peça teatral “Li-
vro mágico”, às 16h00, no Jardim 
Tunduru.

 l Apresentação da peça teatral 
“Elefante Tendai e os primos hi-
popótamos”, às 10h00, na Funda-
ção Fernando Leite Couto.

 l Apresentação da peça teatral 
“Hora do voto”, às 18h30, no Ci-
ne-Teatro “Gilberto Mendes”.

 l Apresentação da peça teatral 
“Auto da Barca do Inferno”, às 
18h00, no Centro cultural da Uni-
versidade Eduardo Mondlane.

CINEMA
5 de Dezembro (quinta-feira)

 l Exibição do filme “A que horas 
ela volta?”, às 18h30, no Centro 
Cultural Brasil-Moçambique.
6 de Dezembro (sexta-feira)

 l Exibição do filme “Tunnel”, às 
18h30, no Centro Cultural Brasil-
-Moçambique.

9 de Dezembro (segunda-feira)
 l Exibição do filme “Resgate”, às 

19h00, no Centro Cultural Fran-
co-Moçambicano. 

 l Mostra de filmes, às 9h00, na 
AMOCINE.

EXPOSIÇÕES
5 de Dezembro (quinta-feira)

 l Inauguração da exposição “Por-
tuguês de Moçambique no Calei-
doscópio”, às 17h30, no Centro 
Cultural Português.

 l Exposição de fotografias e docu-
mentário sobre o Dia do Volun-
tário, às 18h30, no Cine-Teatro 
“Scala”.
6 de Dezembro (sexta-feira)

 l Inauguração da exposição “Tatua-
gens de Luz”, às 18h00, na Funda-
ção Fernando Leite Couto.

DANÇA
8 de Dezembro (domingo)

 l Recital de dança “Vida de bailari-
na”, às 14h00, no Auditório Muni-
cipal “Carlos Tembe”.

ESPECTÁCULOS E CONCERTOS
5 de Dezembro (quinta-feira)

 l Sessão de guitarra, às 15h00, no 
Centro Cultural Franco-Moçam-
bicano.

7 de Dezembro (sábado)
 l Espectáculo “Quero ser formal”, 

às 10h00, no Estádio Nacional do 
Zimpeto.

 l Espectáculo “A força de um so-
nho”, às 18h30, no Cine-Teatro 
“Scala”.

ENTRETENIMENTO
4 de Dezembro (quarta-feira)

 l Música com “Alpine Connec-
tion”, às18h00, na Fundação Fer-
nando Leite Couto.

 l “Comédias às quartas”, com Má-
rio Mabjaia, às 19h00, no “Up-
town Cafe”.

5 de Dezembro (quinta-feira)
 l “Karaoke nigth”, às 20h00, no 

“Kardápio Kaseiro”.
 l “Quintas no Frickas”, às 17h00, 

no Restaurante “Fricka”.
 l Bander, às 18h00, no “Uptown 

Cafe”.
 l 6 de Dezembro (sexta-feira)
 l Música com Milorho ya Mina, 

às 18h00, na Fundação Fernando 
Leite Couto.

 l “Karaoke” com Filipão Marques, 
às 18h00, no “Uptown Cafe”.

 l “Budweiser sunrise”, às 20h00, na 
praia da Costa do Sol.

 l Sessão “Gin & Tónica”, às 12h00, 
no Hotel Cardoso.

7 de Dezembro (sábado)
ll l  Jasse e banda  “Malonguissa”,  

às 19h00, no “Kardápio Kaseiro”.
 l   “Mighty Vibration”, às 22h30, 

no Café-Bar “Gil Vicente”. 
 l   “One Nigth Stand”, às 17h00, na 

Matola.
 l   “Live Show”, às 20h00, no 

“Lima’s Bar”.
 l   “MFW 15 anos”, às 23h00, na 

Fortaleza de Maputo.
 l   “Noite de insónia”, às 20h00, 

no Auditório Municipal “Carlos 
Tembe”.

 l Noite de “funk”, às 20h00, no 
“Root Crib” na Matola-Rio.

 l “One Nigth Stand”, às 17h00, na 
Matola.

 l “Live Show”, às 20h00, no 
“Lima’s Bar”.

 l “MFW 15 anos”, às 23h00, na 
Fortaleza de Maputo.

 l “Noite de insónia”, às 20h00, 
no Auditório Municipal “Carlos 
Tembe”.

 l Noite de “funk”, às 20h00, no 
“Root Crib” na Matola-Rio.
8 de Dezembro (domingo)

 l Noite de “karaoke” com Chiugate 
Muhai, às 18h00, no Bar e “Loun-
ge” “Ibiza”.

 l “Dia do CD”, com Txakaze, às 
10h00, no Café “Jazz Spoon” na 
Matola.

 l Selecção de modelos, às 10h00, 
na praia da Costa do Sol.

PALESTRAS, SEMINÁRIOS, 
CONFERÊNCIAS

4 de Dezembro (quarta-feira)
 l Sessão de “Ideate Bootcamp”, às 

7h00, na “Incubadora” do “Stan-
dard Bank”.

5 de Dezembro (quinta-feira)
 l Palestra sobre o “design” na era 

da inteligência artificial, às 17h00, 
no “Orange Corner”.
6 de Dezembro (sexta-feira)

 l Curso intensivo de “DNA Bási-
co”, às 17h00, no Hotel Girassol.

7 de Dezembro (sábado)
 l Curso de Primeiros Socorros para 

estudantes, às 8h00, no “Heart-
beatmoz”.

 l Palestra sobre como se tornar 
criador de “Android”, às 8h00, na 
Universidade São Tomás.

 l Palestra sobre oportunidade de 
negócios para mulheres, às 9h00, 
no Hotel “Vip” .

FEIRAS E NEGÓCIOS
7 de Dezembro (sábado)

 l Festival das carnes, às 9h00, na 
Vila de Magude.
OUTRAS ACTIVIDADES

7 de Dezembro (sábado)
 l Mini-maratona “Spotlight”, às 

7h30, na Praça da Independência.
 l Festa de Natal da comunidade 

portuguesa, às 12h00, na Fortale-
za de Maputo.
8 de Dezembro (domingo)

 l Festival de artes marciais, às 
8h00, no Jardim dos Professores.

de Moçambiquede Moçambique
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Canal de Empresas e Marcas

Profissionais de tecnologias de informação e 
comunicação debatem manutenção de infra-estruturas

“Incubadora de Ne-
gócios” do “Stan-
dard Bank” acolheu 
recentemente um 

debate sobre a manutenção de 
infra-estruturas de tecnologias 
de informação e comunicação, 
durante o qual profissionais 
da área apontaram a necessi-

dade de as pequenas e médias 
empresas e as “startups” ter-
ceirizarem a gestão e manu-
tenção dos serviços inerentes 
à tecnologia para poderem 
concentrar-se no seu negócio.

Durante o debate, organiza-
do pela “Tic Tech Talk”, em 
parceria com a Associação 

Moçambicana de Profissio-
nais e Empresas de Tecnolo-
gias de Informação, os ora-
dores consideraram que, ao 
chamar para si a responsabi-
lidade de gerir e manter infra-
-estruturas de tecnologias de 
informação e comunicação, as 
pequenas e médias empresas 
podem perder a concentração 
da atenção no seu negócio e, 
consequentemente, não obter 
retornos do seu investimento.

“As pequenas e médias em-
presas devem deixar os profis-
sionais tratarem disso. As em-
presas de tecnologia investem 
elevadas somas de dinheiro 
na criação de ‘data centers’ e 
infra-estruturas esenciais ne-
cessárias para que as pequenas 
e médias empresas trabalhem, 
ou seja, elas absorvem o maior 

‘stress’ em termos de investi-
mento, habilidades necessárias 
para a gestão e manutenção, 
técnicos e segurança”, disse 
Eugénio Novele, director técni-
co da “Internet Solutions Mo-
çambique”, e acrescentou que 
a vantagem da terceirização 
destes serviços é que as peque-
nas e médias empresas passam 
a dedicar-se exclusivamente ao 
seu negócio. “Elas passam a ter 
mais tempo para se preocupa-
rem com o mercado e a con-
corrência, e com o que acon-
tece na sua área de negócio.”

“Já temos, no país, empresas 
que fazem isso, com ‘clouds’ 
e sistemas locais. Conferem 
maior flexibilidade em termos 
de conectividade e permitem 
que as pequenas e médias em-
presas se foquem naquilo que 

é o seu dia-a-dia”, afirmou.
Na ocasião, Célia Hofmeis-

ter, directora executiva da 
“Tsolnet Moçambique”, apelou 
às pequenas e médias empre-
sas e “startups” nacionais que 
actuam na área das tecnologias 
de informação e comunicação 
para firmarem parcerias com 
empresas experientes e de cré-
ditos reconhecidos para presta-
rem serviços às multinacionais.

Em paralelo, devem inves-
tir na formação para, a médio 
ou longo prazo, serem autóno-
mas. “As parcerias devem tra-
zer conhecimento, experiência 
e, acima de tudo, segurança. 
Acredito que temos bastante 
potencial no país, mas precisa-
mos de estar expostos às tecno-
logias e investir na formação.”

de Moçambique  
publicidade

CONDOMÍNIO
Localizado na Rua Dona Maria II n º 138 – Bairro 

SOMMERSCHILD – MAPUTO, MOÇAMBIQUE.

Constituído por 4 pisos:
Piso1  
Cave com 112 m2, divisão única ampla com casa de banho 
privativa e bancada de cozinha. Iluminação natural com 
janelas para a parte traseira da casa.
Piso 2 
R/Chão com 242 m2, constituído por sala de estar ampla, 
escritório, 3 quartos dos quais dois com casa de banho 
privativa e uma cozinha.
Piso 3
Primeiro andar com 258 m2, constituído por sala de estar 
ampla, escritório, 3 quartos dos quais dois com casa de 
banho privativa e uma cozinha.
Piso 4
Segundo andar com 200 m2, constituído por sala de estar 
ampla, 3 quartos, dos quais dois com casa de banho privativa 
e uma cozinha. Possui varanda para a frente e acesso com 
escadas a terraço de 188 m2 com vista de mar no qual 
também existe um sótão.

Nas traseiras do edifício existe um jardim com acesso a 
uma casa de banho e uma área de serviço constituída por 3 
quartos com uma casa de banho de serviço comum.

Espaço de estacionamento para 6 carros.

Condomínio vedado nas traseiras e à frente, com portão de 
acesso e guarita na entrada.

Contactos:
00 351 966647582 | 00 351 966264002 e
00258 848397947 | 00258 848649497 - José Nóvoa e Carla Granja
granjanovoa@gmail.com   

A
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“Vale” regista imparidades de 1,6 bilião de dólares 
e anuncia encerramento durante três meses 

A
“Vale Moçambique” 
vai rever em baixa o 
seu negócio em Mo-
çambique na sequência 

de  imparidades na ordem de 1,6 
bilião de dólares. Diz-se que que 
há imparidades quando o valor 
real do activo da empresa é menor 
do que o valor que está registado 
na respetiva contabilidade. Segun-
do um comunicado da “Vale Mo-
çambique” para os seus parceiros, 
o facto vai forçar a paragem das 
actividades na mina de carvão 
de Moatize, em Tete, durante um 
período calculado em três me-
ses. A paragem fica também a 
dever-se à redução do volume de 
exportação de carvão mineral e 
vai provocar redução da mão-de-
-obra e vai ter impacto para os 
prestadores de serviços à “Vale”.

“A ‘Vale’ identificou que a sua 
expectativa de lucro do carvão me-
talúrgico e térmico mudou desde a 
concepção do projecto, principal-
mente devido a problemas técni-
cos apresentados no projecto e nas 
operações”, lê-se num comunica-
do da “Vale” para os parceiros.

O documento acrescenta que, 
por força disso, “as operações de 
carvão em Moatize entrarão em 

manutenção durante três meses.”
No mesmo documento, a “Vale” 

explica que as imparidades resul-
tam também da revisão do plano de 
actividades, com impacto na redu-
ção do nível de reservas provadas 
e que reviu os cenários do preço 
do carvão metalúrgico e térmico.

A redução do preço do carvão e 
a redução das exportações deve ter 
um impacto na redução dos pos-
tos de trabalhos, ou seja, alguns 
trabalhadores serão despedidos.

O de Moçambiquede Moçambique  falou 
com Sheila Miquidade, responsá-
vel pela comunicação na “Vale 
Moçambique”, que prometeu 
mais esclarecimentos por escrito. 
Mas, até ao fecho desta edição, 
não recebemos nenhum esclareci-
mento.

Citada pelo jornal “@verda-
de” sobre as consequências da 
paralisação dos trabalhos duran-
te três meses, a “Vale” disse que 
se trata de um processo técnico 
rotineiro desta empresa. “Faz 
mensalmente pequenas inter-
rupções para reparações nas fá-
bricas, e agora vamos fazer uma 
manutenção mais profunda.”

Explicou que, mesmo com a pa-
ragem, a “Vale” vai produzir du-

rante período, “mas em ritmo me-
nor que uma operação normal”. 

Não se sabe em que altura 

do ano será feita a paralisação 
das actividades. Prevê-se um 
grande choque nas empresas 

que prestam serviços à “Vale” 
e em toda a economia em redor.

de Moçambiquede Moçambique

A previsão é que as actividades em Moatize parem durante três meses em 2020. A decisão tem impacto no 
despedimento de mão-de-obra e nos prestadores de serviços à empresa mineradora.
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BVM apresenta Terceiro 
Mercado de Bolsa e Premiações

A
Bolsa de Valores de Mo-
çambique apresentou, 
na quarta-feira da sema-
na passada, em Maputo, 

o Terceiro Mercado de Bolsa e 
Premiações BVM, uma iniciati-
va enquadrada no cumprimento 
das acções previstas no Plano 
Estratégico da BVM 2017-2021.

O Terceiro Mercado de Bolsa e 
Premiações é um novo segmento 
de mercado da BVM, que consti-
tui uma alternativa ao Mercado de 
Cotações Oficiais e ao Segundo 
Mercado, com o objectivo de pre-
parar as empresas para ingressa-
rem naqueles mercados de Bolsa.

Salim Valá, presidente do Con-
selho de Administração da BVM, 
disse, no discurso de apresen-
tação da iniciativa, que a divul-
gação do Terceiro Mercado de 
Bolsa vai redefinir a posição da 
BVM como digna da economia.

Segundo Salim Valá, a ini-
ciativa “Premiações BVM” foi 
formatada visando reconhecer a 
acção oportuna, de grande acui-
dade e transformativa de alguns 
intervenientes-chave no mercado 
de capitais, premiando o valor 
mobiliário com maior liquidez, 
o valor mobiliário com maior 
volume de negociação e o ban-
co de custódia com o maior nú-
mero de titulares registados na 
Central de Valores Mobiliários.

A BVM diz que este merca-
do destina-se às empresas em 
relação às quais não se verifica 
o requisito da dispersão no mo-
mento do pedido de admissão 
à cotação, ficando as empresas 
obrigadas a promover a disper-
são accionista do seu capital so-
cial num horizonte temporal que 
não seja superior a dois anos.

“A BVM e os seus parceiros, 
como a CTA, IPEME, OCAM, 
ISCAM, IGEPE e AT, opta-
ram por apostar neste mercado 
que, acreditamos, vai optimi-
zar e capitalizar as energias, o 
talento e o esforço empreen-
dedor dos empresários mo-

çambicanos”, disse Salim Valá.
Acrescentou que, até finais de 

2016, o mercado accionista na-
cional era composto por quatro 
empresas, e no período de 2017 
a 2019 mais seis novas empre-
sas foram listadas em Bolsa, 
elevando para dez o número de 
empresas cotadas, representan-
do um crescimento em 150%.

O presidente do Conselho de 
Administração da BVM disse 
também que, no último triénio 
(2017-19), a capitalização bol-
sista da BVM cresceu de 61.897 
para 111.773 milhões de meticais, 
cerca de 1.733 milhões de dóla-
res norte-americanos (+80,3%), 
o volume de negócios cresceu 
de 2.787 para 3.538 milhões de 
meticais (+27,0%), o índice de 
liquidez manteve-se estável, e o 
número de títulos e de titulares 
registado na CVM cresceu em 
283% e 236%, respectivamente.

“Zohra Group” 
abre posto de 
vendas em Pemba

Além disso, o financiamento à 
economia atingiu, até Novembro 
de 2019, o montante de 120.758 
milhões de meticais (cerca de 
1.872 milhões de dólares norte-
-americanos), representando um 
crescimento de 316,5% face aos 
indicadores de finais de 2016.

Segundo a BVM, em conse-
quência do impacto do cresci-
mento do mercado accionista e 
obrigacionista, o rácio da capita-
lização bolsista situa-se actual-
mente em 11,0% do PIB, tendo já 
ultrapassado a meta estabelecida 
no PQG 2015-2019, que era de 
8,0% em finais de 2019, tendo a 
métrica de 6% no ano base (2014).

Por outro lado, a Central de Va-
lores Mobiliários, um serviço es-
pecializado da BVM que assegura 
o registo dos valores mobiliários 
em Moçambique e dos seus titu-
lares, teve um desempenho po-
sitivo ao partir de 41 títulos, em 

A empresa “Zohra Group”, 
representante do grupo “Ro-
nil”, abriu, em Pemba, um 
novo posto para a venda de 
viaturas, acto que teve a pre-
sença do ministro da Indús-
tria e Comércio, Ragendra de 
Sousa. Avaliado em 500.000 
dólares, o “business park” in-
cluiu a construção, em Pemba, 
de uma sala de exposição am-
pla e sofisticada, composta por 
posto de vendas e oficina com-
pleta, representando as marcas 
“Hyundai”, “Mazda”, “Hon-
da”, “Renault” e “Yahama”, se-
guindo os mais altos padrões de 
qualidade que proporcionam o 
rigor e a excelência no serviço 
prestado ao cliente. O edifício 
tem uma área total de 2.000 m2, 
que inclui escritórios e lojas.

O empreendimento da em-
presa “Zohra Group” pro-
porcionou a criação de vinte 
e um postos de trabalho na 
área de vendas de viaturas e 
oficinas e noventa postos de 
trabalho na área de pedreira.

Zuneid Satar, director-geral 

e fundador da empresa “Zohra 
Group”, afirmou: “Este feito é o 
resultado da estratégia seguida 
pelo Grupo, assente em pilares 
como o foco no cliente e na pro-
cura de soluções à medida, com 
uma equipa de excelência, ges-
tão profissional e de qualidade”.

Actualmente com um total de 
181 trabalhadores, a empresa 
“Zohra Group” detém também 
concessionários na cidade de 
Tete, onde está localizado o 
maior e mais moderno “busi-
ness park” de Moçambique. 
Futuramente, a empresa pre-
tende expandir o seu negócio 
para outros pontos do país.

Discursando no evento, o mi-
nistro da Indústria e Comércio, 
Ragendra de Sousa, disse que 
a inauguração tem um senti-
do indubitável de retomada 
do crescimento e investimen-
to. “Temos, acima de tudo, 
mais um agente económico 
capaz de expandir esta expe-
riência para outras cidades 
e vilas da província”, disse.

de Moçambique

2016, para 157 títulos registados 
(+282,9%) em 2019, e de passar 
de 6.695 investidores, em 2016,   
para os actuais 21.830 investidores 
registados até agora (+236,1%), 
crescimento galopante em virtu-
de da OPV de acções da HCB.

Salim Valá disse que estes resul-
tados que foram divulgados foram 
obtidos num contexto económico 
marcadamente desfavorável. E 
acrescentou: “Mas, mesmo assim, 
os resultados alcançados não nos 
vão fazer festejar, reduzir a marcha 
ou relaxar, eles ensinaram-nos a per-

sistir, a inovar permanentemente e a 
esculpir parcerias institucionais que 
permitam expandir os resultados e 
o impacto das nossas actividades”.

Em 14 de Outubro de 2019, a 
BVM completou vinte anos de 
funcionamento efectivo, por isso 
Salim Valá considera que o ano 
de 2019 vai ficar registado como 
aquele que marca, de forma vin-
cada, a ascensão da Bolsa como 
“uma praça financeira que não 
quer ser eternamente cognomi-
nada de incipiente e marginal”. 

de Moçambique
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saxofonista norte-ame-
ricano Joshua Redman 
exibiu a sua grandeza 
artística, fazendo levan-

tar cerca de oitocentos amantes do 
“jazz” que assistiram, na quinta-
-feira, 29 de Novembro, em Ma-
puto, à segunda edição do “Stan-
dard Bank Acácia Jazz Festival”.

Com melodias que combinam 
o “jazz” com a música clássica, 
o quarteto de Joshua Redman 
foi protagonista do momento 
mais marcante do festival, ar-
rancando aplausos da plateia, 
com uma energia impressio-
nante, num ambiente caracte-
rizado por cor, luz e emoção.

O jovem guitarrista moçam-
bicano Walter Mabas foi o pri-
meiro músico a apresentar-se em 
palco, onde interpretou várias 
composições que aqueceram os 
espectadores, particularmen-
te quando apresentou uma re-
criação de Zena Bacar, voca-
lista do grupo “Eyuphuro”, que 
faleceu recentemente na cidade 
de Nampula, vítima de doença.

As honras da casa estiveram a 
cargo de Jimmy Dludlu. Numa ac-

tuação vibrante, o guitarrista levou 
a plateia ao rubro ao interpretar al-
guns temas do seu vasto repertório 
que fizeram sucesso. Para fechar 
o concerto com chave de ouro, 
Jimmy Dludlu recorreu à recriação 

do tema “Ha deva”, do seu disco 
mais recente “In the Groove”, re-
cebendo fortes aplausos por parte 
das cerca de oitocentas pessoas 
presentes naquela noite de “jazz”. 

Abordado momentos após a 

sua actuação, Walter Mabas disse 
que gostou do calor que o público 
transmitiu à sua banda. “Consegui-
mos realizar aquilo que nós prepa-
rámos para esta noite maravilho-
sa. Está de parabéns o ‘Standard 

Bank’ pela iniciativa, particular-
mente pelo apoio que disponibili-
za aos novos talentos. Neste ges-
to do banco reside o futuro da 
música moçambicana”, afirmou.

Por sua vez, Joshua Redman 
afirmou que se divertiu bastante. 
“Foi um prazer enorme tocar em 
Moçambique. Esta foi a minha 
primeira vez no país e em Ma-
puto, em particular. Foi de facto 
um privilégio poder tocar para 
este público maravilhoso. Eu 
não sabia o que esperar e, no fi-
nal de tudo, diverti-me bastante.”

O administrador-delegado do 
“Standard Bank”, Chuma Nwoko-
cha, afirmou que o “Standard Bank 
Acácia Jazz Festival” foi concebi-
do para promover a cidade de Ma-
puto como um destino turístico 
nacional e regional, exibindo a be-
leza desta cidade. “É também uma 
plataforma para expor artistas mo-
çambicanos já estabelecidos e aju-
dar os novos talentos a conquistar 
o seu espaço no mercado, como 
acontece com o Walter Mabas, 
que está prestes a lançar o seu 
primeiro álbum”, disse. (FDS)

de Moçambique

No “Standard Bank Acácia Jazz Festival”

Joshua Redman tocou e encantou

“Millennium Bim” volta a 
ser “Banco do Ano” para 
a revista “The Banker”

Canal de Empresas e Marcas

O

M
ais uma vez, o “Mi-
llennium Bim” foi 
distinguido com o 

prémio “Banco do Ano de Mo-
çambique 2019” pela revista 
financeira internacional “The 
Banker”, atingindo assim a marca 
dos cem prémios, atribuídos por 
entidades de avaliação e análise 
do mercado financeiro mundial.

A cerimónia de entrega dos pré-
mios “The Banker” decorreu, em 
Londres. O prémio destaca mais 
uma vez o “Millennium Bim” 
como instituição de referência, 
que vê reconhecido o seu desem-
penho aliado à credibilidade no 
sector bancário. Este é já o déci-
mo segundo prémio atribuído ao 
“Millennium Bim” pela revista 
“The Banker”, uma referência 
mundial na análise do sector ban-
cário e informação sobre mer-
cados financeiros. Os prémios 

“The Banker” são considerados 
uma referência para toda a ban-
ca internacional. Os vencedores 
são seleccionados pelos editores 
da revista com base em critérios 
objectivos, nomeadamente, ren-
tabilidade, crescimento e eficiên-
cia, e critérios subjectivos, que 
incluem estratégia, liderança, ino-
vação e responsabilidade social.

A distinção atribuída ao “Mi-
llennium Bim” traduz a solidez 
e qualidade dos resultados deste 
banco, a capacidade de inova-
ção e a implementação de uma 
estratégia de crescimento susten-
tada, aliada a um compromisso 
de inclusão social e económica 
através do investimento na ex-
pansão da prestação de servi-
ços bancários em Moçambique.

A distinção de “Banco do Ano 
de Moçambique 2019” junta-
-se, assim, a outros prémios in-

ternacionais de relevo atribuí-
dos pela “Euromoney” e pela 
“Global Finance”, que fazem do 
“Millennium Bim” a instituição 
bancária mais premiada do país.

José Reino da Costa, presidente 
da Comissão Executiva do “Millen-
nium Bim”, afirmou: “É uma hon-
ra receber este galardão internacio-
nal que, uma vez mais, reconhece 
a excelência, a inovação e o contri-
buto do banco para o sistema finan-
ceiro do mercado moçambicano”. 

Acrescentou: “Com mais esta 
distinção chegámos ao patamar 
dos cem prémios, o que nos deixa 
muito orgulhosos. É igualmen-
te uma distinção do trabalho dos 
colaboradores do ‘Millennium 
Bim’, que, todos os dias, procu-
ram responder às necessidades 
dos nossos clientes com grande 
profissionalismo”. (Redacção)

de Moçambique
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Carlos Mesquita volta a dizer que está tudo a postos

“Transmarítima” e investidores 
franceses vão revitalizar cabotagem 
marítima em 2020

Bastonário da Ordem dos Contabilistas e Auditores 
diz que a ética afecta gestores públicos e privados
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ministro dos Transpor-
tes e Comunicações, 
Carlos Mesquita, voltou 
a prometer que a ca-

botagem marítima vai começar 
no primeiro trimestre de 2020. A 
promessa foi feita na sexta-feira, 
29 de Novembro. Não é a pri-
meira vez que isso é prometido e 
com várias datas. Essa promessa 
vem desde a sua nomeação como 
ministro. Segundo disse, já foi 
criada para o efeito uma empresa 
detida pela “Transmarítima”, em 
parceria com investidores fran-
ceses, decorrendo o processo de 
identificação das embarcações 
que vão realizar este serviço.

A revitalização da cabotagem 
marítima no país (transporte de 
mercadorias por via marítima ao 
longo da costa moçambicana) 
visa diversificar as modalidades 
de transporte, devendo ter como 
impacto imediato a redução do 
custo de transporte das merca-
dorias e a consequente queda 
de preços ao consumidor final.

Espera-se também melhorar a 
comercialização agrícola, a ace-
leração do processo de industria-
lização das zonas próximas dos 
portos secundários e terciários e a 
criação de oportunidades de negó-
cio para os empreendedores locais.

Carlos Mesquita falava duran-

te a primeira cerimónia de gra-
duação da Escola Superior de 
Ciências Náuticas, uma institui-
ção do Ensino Superior tutelada 
pelo Ministério dos Transportes 

e Comunicações, que formou 115 
técnicos dos cursos de Navega-
ção Marítima, Direito Marítimo, 
Programação em Sistemas Infor-
máticos e de Telecomunicações, 

Engenharia Mecânica, Controlo 
de Sistemas, Engenharia Electró-
nica e de Telecomunicações, En-
genharia de Máquinas Marítimas, 
e Economia e Gestão de Portos.

Na ocasião, Carlos Mesquita 
exortou a instituição a retomar a 
formação completa de oficiais da 
Marinha Mercante para atender 
às exigências que o país terá de 
enfrentar e vencer nos próximos 
tempos, tais como o fornecimen-
to de mão-de-obra para operar 
navios de cabotagem marítima 
e dos grandes projectos. “In-
vestir na formação é um passo 
fundamental para a sustentabili-
dade dos grandes projectos que 
vão exigir oficiais da Marinha.”

Segundo o ministro, a moder-
nização dos portos, a intensifica-
ção das actividades petrolíferas 
“offshore” e a exportação de car-
vão e areias pesadas vão intensi-
ficar a necessidade da logística 
do reabastecimento e gestão das 
operações nas instalações de pro-
dução e transporte destas mer-
cadorias, e demais operações, 
aumentando exponencialmente 
a procura por profissionais da 
Marinha altamente qualificados.

“Estes projectos que o país está 
a implementar de forma decisiva 
devem ser vistos pela Direcção 
desta escola e por todos os in-

tervenientes no processo de for-
mação de marítimos como uma 
oportunidade para o estabeleci-
mento de parcerias para superar 
os constrangimentos com que a 
instituição se depara actualmente, 
nomeadamente a problemática da 
disponibilidade de equipamen-
tos como simuladores e unida-
des flutuantes para completar a 
formação dos cadetes da Escola 
Náutica”, disse Carlos Mesquita.

O ministro dos Transportes 
e Comunicações manifestou o 
desejo de ver a Escola Superior 
de Ciências Náuticas a “formar 
oficiais da Marinha prontos para 
embarcar e trabalhar como tripu-
lantes de navios nacionais, regio-
nais e internacionais, tendo em 
atenção que a indústria marítima 
rege-se por convenções interna-
cionais emanadas pela Organi-
zação Marítima Internacional”.

Por sua vez, a directora-geral 
da Escola Superior de Ciências 
Náuticas, Ana Maria Alfredo, 
afirmou que a instituição está 
actualmente concentrada na bus-
ca de oportunidades com vis-
ta à obtenção de tempo de mar 
requerido para a certificação, 
através de parcerias estratégi-
cas com instituições que ope-
ram no sector dos Transportes 
e Comunicações. (Redacção)

profissão de auditor é baseada 
em normas, mas o que aconte-
ce, muitas vezes, tem-se visto 
isto não só em Moçambique, 
reclamam que os resultados 
não condizem com a realidade.

“Os problemas de natureza éti-
ca continuam a enfermar a actua-
ção dos gestores quer no campo 
público, quer no campo priva-
do. Nós olhamos muito nos ges-
tores do campo público porque 
pensamos que é lá onde deposi-
tamos os nossos impostos, mas 
é preciso compreender que uma 
empresa que actua duma forma 
não ética no mercado, a sua ac-
tuação acaba por criar situações 

para que todo mercado fique 
descredibilizado”, disse, sem in-
dicar dados sobre Moçambique.

Acrescentou que, na Confe-
rência de Maputo, serão delinea-
das estratégias que vão nortear 
uma actuação comum daquilo que 
se espera que seja o desenvolvi-
mento dos mercados e contribui-
ção da profissão de contabilidade 
e auditoria para este processo.

Questionado sobre a existência 
de indícios de corrupção nesta 
área, Mário Sitoe respondeu: “Os 
documentos estão lá, os contratos, 
as facturas estão lá. O auditor tra-
balha na base de uma plataforma 
factual, com base em evidência. 

Podemos vir saber que a factura 
foi forjada, mas foi apresentada 
ao auditor e foi assinada por pes-
soas que têm competência. Há vá-
rios problemas que afectam esta 
área, um deles é a formação dos 
membros. Estamos a trabalhar 
para uma plataforma integrada 
que visa a circulação livre dos 
funcionários de auditoria e con-
tabilidade a nível do continente”.

“Corrupção é um problema 
global”

Mário Sitoe disse que o pro-
blema de corrupção é de carácter 
global, e todos os profissionais de 
contabilidade e auditoria estão a 

trabalhar no sentido de encontrar 
as melhores formas de enfren-
tar os problemas do mercado.

“Esta profissão é altamente 
regulamentada na lei, está ba-
seada na lei. A produção de re-
latórios de contas, auditoria e 
fiscalidade é baseada em contas, 
mas estamos a trabalhar no sen-
tido de encontrar outras formas 
auxiliares que devem nortear o 
profissional de contabilidade no 
sentido de olhar para um con-
trato e dizer que, apesar de ter 
assinatura de pessoas competen-
tes, pode ser questionado”, disse. 
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bastonário da Ordem 
dos Contabilistas e Au-
ditores de Moçambique, 
Mário Sitoe, diz que 

problemas de natureza ética conti-
nuam a afectar a actuação de ges-
tores públicos e privados, e, neste 
momento, estão em curso acções 
que poderão auxiliar os profis-
sionais de contabilidade e audi-
toria a lutar contra a corrupção.

Mário Sitoe falava durante a 
Conferência de Contabilistas 
e Auditores de África, que de-
corre em Maputo, e disse que a 
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Instituto Nacional de 
Segurança Social e a 
Inspecção-Geral do Tra-

balho realizaram, na quinta-feira, 
28 de Novembro, em Maputo, 
uma sessão de articulação com o 
Serviço Nacional de Investigação 
Criminal (SERNIC), em matéria 
de prevenção e combate a fraudes 
no Sistema de Segurança Social.

A sessão tinha como objectivo 
capacitar os técnicos do INSS e 
os agentes do SERNIC sobre a 

prevenção e o combate a fraudes.
Vitória Diogo, ministra do 

Trabalho, disse, na ocasião, que 
é oportuno que a sessão capaci-
te os auditores, inspectores de 
trabalho e os agentes do SER-
NIC, dando-lhes conhecimentos 
técnico-investigativos que pos-
sibilitem a detecção e preven-
ção de fraudes no Sistema de 
Segurança Social obrigatório.

“Os comportamentos desvian-
tes e a prática de fraudes não só 

prejudicam os verdadeiros uten-
tes do sistema que, mensalmente, 
descontam dos seus salários para 
a velhice tranquila, mas prejudi-
cam também a instituição, pon-
do em causa a sustentabilidade 
do Sistema. Com este seminário, 
pretendemos ainda que haja maior 
aproximação entre as nossas ins-
tituições, sendo nossa expectativa 
que se fortaleça a parceria para 
que cerrem as fileiras no com-
bate sem tréguas contra os que 
praticam, intencional e dolosa-
mente, irregularidades na nossa 
instituição”, disse Vitória Diogo.

Por sua vez, Fernando Fran-
cisco, director-geral-adjunto do 
SERNIC, afirmou que a sessão 
vai desenvolver estratégias para 
o combate à problemática em 
discussão e agradeceu em espe-
cial à ministra Vitória Diogo por 
ter incluído no evento a institui-
ção que, por lei, tem atribuições 
de investigação criminal. (FDS)

de Moçambique

om vista a contribuir 
para a reposição das 
áreas verdes destruí-

das pelo ciclone “Idai”, que se 
abateu sobre a zona centro do 
país nos dias 14 e 15 de Março, 
o “Standard Bank” plantou, na 
segunda-feira, 25 de Novembro, 
duzentas mudas, de um total 
de duas mil programadas para 
plantar em diversas artérias da 
cidade da Beira, província de 
Sofala, que teve cerca de três 
mil árvores derrubadas aquan-
do da passagem da intempérie.

Inserida no projecto “Plantio 
de Árvores”, lançado no mês 
de Julho, na cidade de Maputo, 
a iniciativa consistiu no plantio 
de árvores de sombra e fruteiras 
em diversos locais, designada-
mente, praças, avenidas, ruas 
e bairros periféricos da cidade, 
que tem sido assolada ciclica-
mente por calamidades naturais.

Intervindo na Praça “3 de Fe-
vereiro”, onde tiveram início as 
actividades de plantio, o admi-
nistrador-delegado do “Standard 
Bank”, Chuma Nwokocha, afir-
mou que a iniciativa visa alte-
rar as consequências da acção 
humana na Natureza, que tem 
resultado em fenómenos graves, 

tendo apontado, na ocasião, os 
ciclones e o aquecimento glo-
bal como sendo exemplo disso.

“O mundo em que vivemos 
hoje já não é o mesmo de on-
tem. A Natureza está a responder 
agressivamente à forma como 
nós, seres humanos, fazemos uso 
dela. A água está cada vez mais 
escassa, os mariscos começam a 
apresentar resíduos plásticos de-
vido à decomposição do plástico 
no mar, as temperaturas estão a 
subir de forma acelerada como 
resultado da crescente desflo-
restação que, no nosso país, tem 
acontecido com grande incidên-
cia aqui na zona centro”, afirmou.

Chuma Nwokocha apontou 
os ciclones “Idai” e “Kenneth” 
como sinal de que o país pre-
cisa de assumir que a conser-
vação e preservação do meio 
ambiente é algo urgente e prio-
ritário. Na ocasião, agradeceu 
o apoio prestado pelo Governo 
Provincial e pelo Conselho Au-
tárquico da Cidade da Beira na 
implementação da iniciativa 
nesta cidade e disse estar cer-
to de que, de mãos dadas, vão 
ajudar a “fazer crescer as duas 
mil árvores plantadas”. (FDS)
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INSS e SERNIC articulam 
combate à fraude na 
segurança social

Associação de Fisioculturismo e 
Halterofilismo realizou Campeonato 
de Culturismo e Fitness
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“Plantio de Árvores” 
do “Standard Bank” 
chega à Beira

erca de cinquenta atle-
tas, incluindo nacionais 
e estrangeiros, partici-
param, no sábado, 23 

de Novembro, em Maputo, no 
Campeonato Nacional de Cul-
turismo e Fitness (Hardbody),  
promovido pela Associação 
de Fisioculturismo e Haltero-
filismo da Cidade de Maputo, 
em parceria com a “Moçam-
bique Telecom” (“Tmcel”).

Segundo Jeremias Nuvun-
ga, presidente da Associação 
de Fisioculturismo e Haltero-
filismo da Cidade de Maputo, 
a iniciativa visa a massificação 
a nível nacional da modalida-
de e o apuramento dos atle-
tas nas principais categorias, 
para representar o país nos 
campeonatos internacionais.

“Este evento foi o que mar-
cou o ponto de partida em 
Maputo. Significa que a nos-
sa massificação tem estado a 
dar bons frutos. É um desafio 
e satisfação enorme. São mais 
de vinte atletas que conquista-

ram o pódio a nível internacio-
nal”, disse Jeremias Nuvunga.

Por sua vez, Felícia Nhama, 
gestora da Unidade de Respon-
sabilidade Social e Comunica-
ção Corporativa da “Tmcel”, 
disse que se trata do cumpri-
mento de um plano da empre-
sa quanto à responsabilidade 
social e, em particular, à mas-
sificação do desporto, e o fi-
sioculturismo faz parte do pro-
grama de apoio ao desporto.

“Queremos mostrar aos mo-
çambicanos que podemos com-
petir com países que já têm esta 
cultura, e nós temos estado a 
acompanhar o desenvolvimen-
to das práticas desportivas. É 
mais uma modalidade que está 
a ganhar espaço em Moçam-
bique e queremos  conquistar 
o mundo. Vamos continuar a 
apoiar e a incentivar o des-
porto”, disse Felícia Nhama.

Para o apuramento para o 
campeonato “Arnold Classic 
Africa”, que vai realizar-se na 
República da África de Sul, 

em Agosto de 2020, o corpo de 
juízes apurou dois atletas, no-
meadamente, Isaura Siquice, 
na categoria de Bikini Fitness 
em femininos, e Silvino Oua-
na, em masculinos, na catego-
ria de Classic Bodybuilding.

Isaura Siquice disse que foi di-
fícil a preparação e garantiu que 
vai dar o seu melhor. “Vou dar mais 
de mim, no sentido fazer valer a 
parceria e o apoio da ‘Tmcel’.”

O vencedor em masculinos, 
Silvino Ouana, agradeceu a 
oportunidade de participar no 
campeonato nacional e o apoio 
da “Tmcel” na massificação 
da modalidade. “Este prémio 
tem um significado especial. 
Eu acho que foi merecido, sem 
tirar mérito aos meus adver-
sários”, disse Silvino Ouana.

Durante o evento, houve uma 
feira de suplementos e equi-
pamentos desportivos e fez-se 
divulgação de hábitos alimen-
tares saudáveis e sugestões de 
refeições para atletas. (FDS)
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