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Serviços:
- Esva
- Peamento
- Empacotamento

 

- Aluguer de equipamentos portuários
- Gestão de terminais de carga especializadas
- Operações de logísca
- Limpeza e reparação de contentores

- Conferência de cargas
- Superintendência
- Peritagens

Ndambi Guebuza “revira tudo” pela liberdade e pede:

 Ndambi Guebuza, filho de Armando Guebuza, ex-Presidente da 
República, está a jogar todas as armas possíveis pela sua liber-

tação. No documento em que contesta o Despacho de Acusação, 
Ndambi Guebuza requer que seja ouvido, mais uma vez e como 

declarante, Filipe Nyusi sobre as decisões tomadas pelo Comando 
Operativo (órgão dirigido por si enquanto ministro da Defesa), 

relativas ao Sistema Integrado de Monitoria e Protecção (SIMP).

 Outra questão que Ndambi Guebuza levanta é a de que 
os crimes imputados a si resultam de confissões feitas pelos 

co-arguidos Bruno Langa e Teófilo Nhangumele, ambos 
também detidos. Ndambi Guebuza diz que o valor 

das declarações dos co-arguidos contra si são ques-
tionáveis para fazer prova.

“Seja ouvido 
Filipe Nyusi” 
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dambi Guebuza 
(filho de Arman-
do Guebuza, ex-
-Presidente da Re-

pública), que está preso em 
conexão com a as dívidas 
ocultas – acusado da práti-
ca dos crimes de chantagem, 
corrupção passiva, abuso de 
confiança, branqueamento de 
capitais, falsificação de do-
cumentos, uso de documento 
falso e branqueamento de ca-
pitais – está a jogar todas as 
armas possíveis pela sua liber-
tação, e isso inclui rebuscar a 
participação de Filipe Nyusi 
na fraude, para exame. Por 
exemplo, no documento em 
que contesta o Despacho de 
Acusação, Ndambi Guebuza, 
através dos seus advogados, 
requer que seja ouvido, mais 
uma vez e como declarante, 
Filipe Nyusi sobre as decisões 
tomadas pelo Comando Ope-
rativo (órgão dirigido por si 
enquanto ministro da Defesa) 
relativas ao Sistema Integra-
do de Monitoria e Protecção 
(SIMP).

Recorde-se que, no dia 8 de 
Agosto de 2018, o procurador 
Alberto Paulo, que agora foi 
promovido a vice-procurador-
-geral da República, ou seja, 
para o segundo cargo mais 
importante do Ministério Pú-
blico, ouviu em declarações 
Filipe Nyusi, no âmbito do 
processo das dívidas ocultas. 
Nyusi foi ouvido na qualida-
de de ex-ministro da Defesa e 
um dos membros do Comando 
Conjunto das Forças de Defe-
sa e Segurança que idealizou e 
pretendia implementar o cha-
mado “Sistema de Monitoria e 
Protecção da Zona Económica 
Especial”, que, na verdade, 
acabou como uma das maiores 
fraudes financeiras da História 
de África.

Nyusi disse ao procurador 
que, na qualidade de ministro 
da Defesa, era peça irrelevan-
te no processo, e, por isso, na 

maior parte das vezes não foi 
envolvido. Nyusi disse que 
esse processo foi dirigido 
superiormente por Armando 
Guebuza, na sua qualidade 
de comandante-em-chefe das 
Forças Armadas, e que não 
participou na discussão das 
opções de financiamento nem 
na opção dos fornecedores dos 
equipamentos e que só ouviu 

sobre o assunto quando o caso 
foi despoletado na imprensa, 

apesar de, entretanto, o “Canal 
de Moçambique” ter provado, 
com documento, que Nyusi 
indicou o banco “Credit Suis-
se” a Manuel Chang.

No seu documento, Ndambi 
Guebuza requereu a nulidade 
das declarações prestadas por 
Filipe Nyusi ao procurador 
Alberto Paulo, alegando que, 
como Presidente da Repúbli-
ca, a sua audição tinha de ser 
autorizada pelo Conselho de 
Estado. Coincidência é que 
Armando Guebuza, pai do 
arguido Ndambi Guebuza, é 
também membro do Conselho 
de Estado, na sua qualidade de 
ex-Presidente da República. 
“A validade de tais declara-
ções encontra-se comprome-
tida, porquanto não há registo 
nos autos de alguma sessão do 
Conselho de Estado que tenha 
autorizado ao declarante a de-
por como tal. Como resulta do 
Artigo 16 da Lei número n.o 
5/2002, de 1 de Dezembro, 
uma disposição imperativa e 
nunca facultativa”, lê-se numa 
peça processual que o “Canal 
de Moçambique” viu.

O “Canal de Moçambique” 

apurou, de fontes do tribunal, 
que Nyusi já se pronunciou 
sobre a pretensão de Ndambi 
Guebuza. Nyusi mandou in-
formar ao tribunal que já não 
pode ser ouvido, porque tudo 
quanto tinha a dizer já disse 
na audição do dia 8 de Agosto 
de 2018. Segundo apurámos, 
o tribunal também indeferiu 
o pedido de nulidade das de-
clarações de Nyusi, não en-
contrando fundamento nos 

argumentos apresentados por 
Ndambi Guebuza.

Ndambi Guebuza queria 
também que fosse levado em 

conta o facto de ele ser oficial 
do Serviço de Informação e 
Segurança do Estado (SISE), 
para que lhe fosse aplica-
do o estatuto dos agentes do 
SISE, tendo pedido que fosse 
oficiado o SISE par atestar a 
sua qualidade de agente. Os 
agentes do SISE indiciados 
ou acusados de crimes res-
pondem em liberdade provi-
sória, independentemente da 
moldura penal que cabe ao 
crime em causa, devendo ape-
nas ser-lhes aplicado o Termo 
de Identidade e Residência. 
O tribunal abateu esse argu-
mento alegando que os crimes 
que Ndambi Guebuza prati-
cou não foram decorrentes do 
serviço como agente do SISE, 
por isso, segundo a óptica do 
tribunal, não havia necessida-
de de convocar o SISE para o 
assunto.

Pedido de amnistia
Na sua estratégia de defe-

sa, Ndambi Guebuza revirou 
mesmo tudo. Invocou tam-
bém a Lei da Amnistia (Lei 

17/2014, de 14 de Agosto), 
que beneficiou os homens ar-
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Ndambi Guebuza revira tudo 
pela sua libertação e pediu nova 
audição de Filipe Nyusi

(Continua na página 04)

Ndambi Guebuza

Alberto Paulo

Teófilo Nhangumele

Bruno Tandane
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FT CIMEIRA 
DE MOÇAMBIQUE

Construindo Resiliência para 
um Crescimento a Longo Prazo

11 de Setembro de 2019 | Maputo

O Financial Times está orgulhoso em anunciar a quarta edição FT Cimeira de Moçambique que está retornando para Maputo 

em 11 de Setembro, 2019. Moçambique é agora, mais do que nunca, um país com um enorme potencial e com grandes desafios. 

Apesar das reformas políticas e econômicas, existe ainda muito trabalho para ser feito para garantir um desenvolvimento econômico 

sustentável em todos os setores chaves. Junte-se a nós para debater as reformas e soluções que facilitarão o crescimento, 

transformar desafios em oportunidades e diversificar a economia do país.

Para mais informações e para reservar o seu bilhete de entrada, por favor visite:

live.ft.com/FTMozambique

Um Evento do

PATROCINADOR PRATA

Patrocinador Principal Sob o patrocínio do 
Governo de Moçambique

DE MOÇAMBIQUE

Lois Quam
CEO, Pathfinder International

Siphokazi Mthathi
Executive Director, 
Oxfam South Africa

Ryno Rijnsburger
Chief Technology Officer, 

Microsoft 4Afrika

Lourenco Sambo
Director General, APIEX

Kuseni Dlamini
Chairman, Massmart

Chuma Nwokocha
Chief Executive, Standard Bank,

Mozambique
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mados da Renamo e as tropas 
governamentais, perdoando-
-lhe as atrocidades cometidas, 
tendo dito que o SIMP era no 
âmbito da segurança do Esta-
do. Segundo apurou o “Canal 
de Moçambique”, Ndambi 
Guebuza explicou ao tribunal 
que o Sistema Integrado de 
Monitoria visou a segurança 
do mar e das instalações de 
pesquisa petrolíferas e tam-
bém visou responder às agres-
sões à integridade territorial 
e à ordem pública levados a 
cabo pela Renamo, informa-
ção que é do domínio público.

Ndambi Guebuza conside-
rou que, como foram amnis-
tiados os cidadãos que tenham 
cometido crimes contra a se-
gurança do Estado previstos 
e punidos pela lei n.o 19/91, 
de 16 de Agosto, e os crimes 
militares ou conexos previstos 
e punidos pela lei n.o 17/87, 
de 21 de Outubro, e sendo a 
amnistia aplicada aos crimes 
cometidos contra as pessoas e 
contra a propriedade, no âm-
bito das hostilidades militares 
ou conexas, ocorridas em todo 
o território nacional, de Março 
de 2012 até à data da entrada 
em vigor da lei, ele também 
devia ser amnistiado.

Segundo a peça a que tive-
mos acesso, Ndambi Guebuza 

diz que, em nome do princípio 
da igualdade, merece trata-
mento igual ao que foi dado 
aos membros e simpatizantes 
da Renamo, que nunca foram 
responsabilizados por actos 
perpetrados por eles.

 
Traído pelos “Nhangules 

e Tandanes da vida”
Outra questão que Ndambi 

Guebuza levanta é a de que os 
crimes imputados a si resul-
tam de declarações prestadas 
pelos co-arguidos Bruno Lan-
ga e Teófilo Nhangumele, am-
bos também detidos. Ndambi 
Guebuza diz que o valor das 

declarações dos co-arguidos 
contra si é questionável para 
fazer prova. Mas o tribunal 
não deu valor a essas alega-
ções, e Ndambi Guebuza terá 
agora de levar esses argumen-
tos ao julgamento. 

Uma marca dominante de 
todas as peças subscritas por 
Ndambi Guebuza é a acusa-
ção de politização do caso, 
chegando a inferir que Filipe 
Nyusi o está a perseguir. Resta 
saber se a juíza da causa muda 
de ideias no julgamento. Para 
já, não aceitou nenhuma jus-
tificação apresentada, com ou 
sem fundamento. 

(Continuação da página 2)
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frenesim da in-
dústria petrolífe-
ra e a promessa de 
inclusão do con-

teúdo local tem uma factura 
muito alta para a actividade 
de seguros. Se nada for fei-
to, as seguradoras moçam-
bicanas deverão arranjar 
um lugar nas bancadas para 
ver a banda dos milhões a 
passar. Os padrões exigidos 
pelas multinacionais para a 
área de seguros está muito 
para além da realidade na-
cional. As multinacionais 
estão a exigir, por exemplo, 
o “Rating A” da “Standard 
& Poor”, e uma experiência 
de acidentes de mais de 500 
milhões de dólares. A activi-
dade de seguros em Moçam-
bique tem a quota de 1,5 do 
PIB, pouco mais de 200 mi-
lhões de dólares, o que quer 
dizer que todas as segurado-
ras juntas não perfazem 
nem sequer a metade dessa 
exigência. Ruben Chivale, 
CEO da “Índico Seguros”, 
uma das empresas que mais 
cresce no mercado de segu-
ros, diz que, se essas exigên-
cias não forem ponderadas 
e ajustadas à realidade na-
cional, as seguradoras na-
cionais estarão todas des-
qualificadas e passarão ao 
lado da grande promessa 
económica da indústria do 
gás. Em entrevista ao 

de Moçambiquede Moçambique , Ruben 
Chivale diz que é necessária 
uma ponderação e razoabi-
lidade por parte das conces-
sionárias, por parte do 
ISSM, por parte do Institu-
to Nacional de Petróleos e 
por parte do Governo. 
Acompanhe, a seguir, a en-
trevista, que também abor-
dou o sector de seguros, 
num país com pouca cultu-
ra de contrato de seguros.

Canal de Moçambique – 
Os dados da actividade de se-
guros colocam Moçambique 
como um país com baixa cul-
tura do seguro. Pergunto-lhe 
como é que é desenvolver o 
negócio de seguros num país 

com essas características?

Ruben Chivale – Este é o 
cerne do nosso dia-a-dia. De 
facto, desenvolver a nossa ac-
tividade no contexto em que 
não só a cultura do seguro 
ainda não está devidamente 
assente nos concidadãos, mas 
também num país em que os 
índices de alfabetização ainda 
deixam muito a desejar, é um 
desafio enorme. É um desafio 
porque a actividade segura-
dora usa, logo à partida, uma 
linguagem muito específica, 
terminologia que é de difícil 
compreensão. É para pessoas 
de nível de escolaridade acei-
tável. Imagine se tivermos 
que explicar isso às nossas 
comunidades a nível  mais 
micro. É um desafio em que, 
entretanto, a responsabilidade 
cabe a nós, no sentido de ter-
mos de estimular a necessida-

de de consumo que tem sido 
colocada de forma mais geral 
pelos nossos concidadãos e 
explicando como o seguro 
funciona.

Canal – Quando fala em 
crescimento da actividade, 
de que números estamos a 
falar, por exemplo no agre-
gado geral do PIB?

Ruben Chivale – A con-
tribuição da actividade se-
guradora para o PIB do país 
situa-se em 1,6, portanto é 
muito insignificante se com-
parado com os outros países, 
e ao lado dos outros sectores 
prioritários também tem uma 
contribuição mais expressiva.

Canal – Uma coisa é o 
nível de escolaridade das 
pessoas e a linguagem téc-
nica do seguro. Outra coisa 
são os produtos compatíveis 

com os rendimentos desse 
segmento sem grande ins-
trução. Como é que isso é 
feito? Não se corre o risco de 
elitizar o seguro e servir-se o 
segmento “corporate”?

Ruben Chivale –  Estamos 
numa situação em que temos 
um segmento “corporate” que 
acaba por contribuir, digamos 
que de forma expressiva, mas 
é uma minoria muito qualifi-
cada. E temos um problema. 
Não temos uma classe média 
estruturada, com o conceito 
mínimo de finanças, poupan-
ça, investimento. Temos uma 
classe média que ainda está a 
ser formada e a surgir. Entre-
tanto temos depois uma classe 
média baixa. Como “Índico”, 
temos estado a ajustar-nos e 
adaptar, desenhando produ-
tos de inclusão. Tanto é as-
sim que, em 2017, lançámos 

Ruben Chivale, director-geral da “Índico Seguros”, sobre os padrões internacionais exigidos às seguradoras

“Há que haver ponderação e razoabilidade 
das multinacionais petrolíferas”

O
no mercado um produto que 
tem estado a ser um sucesso, 
que é o seguro de responsabi-
lidade civil automóvel, que é 
obrigatório, e vendemos nas 
bombas a um preço de 1999. 
Em três meses, foi de uma vi-
são que conseguimos trazer 
uma média de vinte a trinta 
mil clientes, num mercado em 
que sabe que mesmo os segu-
ros obrigatórios, o índice que 
existe e que se aponta é de 
pelo menos 50% de viaturas 
que circulam em Moçambi-
que têm seguro. É um desafio 
e temos de conceber produtos 
que vão ao encontro da renda 
das pessoas. O seguro é visto 
em Moçambique não como 
uma necessidade mas um 
produto periférico, e muitas 
vezes só é comprado porque 
a Polícia está ali na rua e pode 
exigir.

Canal – Qual é a quota do 
mercado da “Índico”?

Ruben Chivale – Nós te-
mos uma quota de mercado 
de 7,2%. Mas é preciso desta-
car que começámos as nossas 
actividades em 2011, e a nos-
sa visão é sermos o melhor 
provedor de serviços e solu-
ções de seguros em Moçam-
bique. Olhamos, sim, para a 
questão da quota no mercado 
e acompanhamos com algu-
ma atenção, mas o nosso foco 
principal é sermos os melho-
res a nível de qualidade, a ní-
vel do serviço prestado, tanto 
assim que, na semana passa-
da, fomos certificados com a 
certificação internacional de 
qualidade.

Canal – Nos últimos três 
anos, a “Índico Seguros” 
tem vindo a crescer a olhos 
vistos de forma exponencial. 
Num contexto generalizado 
de crise, a que se deve esse 
crescimento?

Ruben Chivale – Temos 
vindo a crescer. É um parado-
xo porque temos vindo a cres-
cer muito mais em tempo de 

(Continua na página 18)
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Eles estão de volta
1. “O meu compromisso é o de respeitar e fazer respeitar a Constituição 

e as Leis de Moçambique.”
2. “Assumo o compromisso, perante a Nação, de dirigir um Governo 

norteado por valores de eficácia, competência e humildade, um Governo 
que tome a mulher e o homem moçambicanos como o centro da sua inter-
venção. Um Governo empenhado na equidade do género e no respeito e 
valorização da criança.”

3. “O Governo que irei criar e dirigir será um Governo prático e pragmá-
tico. Um Governo com uma estrutura o mais simples possível, funcional 
e focado na resolução de problemas concretos do dia-a-dia do cidadão, na 
base da justiça e equidade social. Será um Governo orientado por objecti-
vos de redução de custos e no combate ao despesismo. A nossa origem é a 
de gente simples e trabalhadora. Sabemos, por isso, o valor da contenção 
de despesas e na aplicação responsável das nossas contas públicas.” 

4. “Promoverei uma governação participativa fundada numa cada vez 
maior confiança e num efectivo espírito de inclusão. Este espírito de inclu-
são só se conquista por via de um permanente e verdadeiro diálogo. Neces-
sitamos de construir consensos, necessitamos de partilhar, sem receio, in-
formação sobre as grandes decisões a serem tomadas pelo meu Governo.”

5. “A construção de uma sociedade de inclusão exige não apenas discur-
sos e declaração de intenções. Trabalharei para tornar mais visível e real a 
inclusão de que todos falamos e tanto ansiamos. Estarei aberto a acolher 
propostas e ideias de outros partidos visando a promoção da tranquilidade 
e desenvolvimento do Moçambique. As boas ideias não têm cor partidária. 
As boas ideias têm uma única medida, que é o amor pela nossa pátria e 
pelo nosso destino comum.” 

6. “Pretendo criar um Governo com a dimensão adequada para as ne-
cessidades de contenção e de eficácia. Esse Governo terá que ser firme 
na defesa do interesse público. Esse Governo terá que ser intolerante para 
com a corrupção. Esse Governo não poderá tolerar qualquer discrimina-
ção nas instituições do Estado a todos os níveis. Dois critérios básicos 
nortearão os órgãos da administração pública e da justiça: o mérito e o 
profissionalismo.”

7. “Asseguraremos que as instituições estatais e públicas sejam o espe-
lho da integridade e transparência na gestão da coisa pública, de modo a 
inspirar maior confiança no cidadão. Queremos uma cultura de responsa-
bilização e prestação de contas dos dirigentes por forma a que conquistem 
o respeito profundo do seu povo. Queremos dirigentes que escutem os 
outros, mesmo quando a opinião desses outros, não lhes for favorável. Exi-
girei do meu Governo os valores do humanismo, humildade, honestidade, 
integridade, transparência e tolerância.”

8. “Exigiremos maior proactividade e responsabilidade aos dirigentes, 
funcionários e agentes dos diferentes níveis dos órgãos locais do Estado.”

9. “Tomaremos, sem condescendência, medidas de responsabilização 
contra a má conduta e actos de corrupção, favoritismo, nepotismo e clien-
telismo praticados por dirigentes, funcionários ou agentes do Estado em 
todos os escalões.” 

10. “Apostaremos na industrialização da nossa agricultura. (…) Intensi-
ficaremos a produção de alimentos e o seu acesso pelo cidadão de modo a 
garantir a segurança alimentar e nutricional. A alimentação condigna não 
deve constituir um privilégio. Ela é um direito humano básico que assiste 
a todos os moçambicanos.”

Os excertos acima transcritos fazem parte do discurso de investidura de 
Filipe Nyusi proferido no dia 15 de Janeiro de 2015, ali na Praça da Inde-
pendência, após ter sido declarado vencedor das eleições de 2014.

O que fizemos foi produzir um resumo de dez pontos das quinze páginas 
do seu discurso, para avivar a memória dos cidadãos que, nestes dias de 

campanha eleitoral, deverão ser bombardeados com outras promessas. E é 
preciso notar que as promessas que estão nesses dez pontos não foram de 
campanha eleitoral, portanto não visavam atrair votos. Foram promessas 
de investidura com base num programa real concebido sobre toda a pon-
deração e conjugação de factores.

Certamente que o estimado leitor pode fazer um juízo do que, nestes 
cinco anos, foi feito nesses dez pontos. É preciso notar que, no documento 
de onde transcrevemos as promessas desses dez pontos, há outras que, por 
economia de espaço, decidimos ignorar, escolhendo as que julgamos prin-
cipais. Cabe agora ao estimado leitor, que também é eleitor, pegar ponto 
por ponto e verificar, à sua volta, o seu cumprimento.

Se for difícil e trabalhoso fazer um teste de seriedade aos dez pontos, um 
a um, pode também o estimado leitor pegar em apenas um e tentar verificar 
em que medida foi cumprido. Obviamente que o estimado leitor vai chegar 
à conclusão de que foi terrivelmente aldrabado e, em cinco anos, nada do 
que foi dito aconteceu, e tem o desprazer de enfrentar os mesmos artistas 
com as mesmas promessas, se calhar com uma linguagem já sinonimizada.

É lugar-comum que estes cinco anos foram dos piores de que há me-
mória, embora se reconheça que os desastres naturais, pelo meio, tiveram 
o seu papel. Mas a sua gestão colocou à prova um autêntico desastre gover-
namental. Tudo começou com pomposas promessas de um “novo ciclo”. 
A seguir, veio uma narrativa fantasiosa segundo a qual todas as iniciativas 
governamentais anunciadas estavam a ser vítimas de um bloqueio de forças 
internas. Retirados esses bloqueios, veio o circo em que o conteúdo do tal 
“novo ciclo” passou a ser visível, e, como sempre, nestes regimes em que 
sobem uns ao poleiro, há novos-ricos que nascem sem qualquer tipo de li-
gação ao trabalho.

A promessa de primazia dada à competência esbarrou com naturalidade 
na contradição entre quem era nomeado e a sua relação pública com o traba-
lho. Basta atentar no expediente da renúncia e exoneração do presidente do 
Instituto Nacional de Estatística, Rosário Fernandes, para saber de que tipo 
de competência se está a tratar. A promessa de inclusão embateu na habitual 
primazia dada aos grupos. Poderá alguém com alguma boa-fé indicar-nos 
alguém que não estava incluso na governação e que foi objecto de inclusão? 
Quantos membros da oposição, por exemplo, com alguma competência fo-
ram nomeados a cargos de Direcção? E vindos da sociedade civil? Quan-
tos?

Se começarmos pelo número 1, diríamos que a campanha eleitoral co-
meça com o Governo de Nyusi a violar a Constituição, ao desprezar um 
acórdão do Conselho Constitucional cujo cumprimento é obrigatório, lan-
çando a renegociação da dívida da EMATUM que foi declarada ilegal. É 
o Governo na linha da frente da violação da Constituição e do desrespeito 
pelas instituições.

A corrupção ganhou nova forma. Passou a ser transparente. E já nin-
guém tem receios de a praticar. Há até anúncios nos jornais de sapatarias 
a vender banheiras, papelarias a vender comida ao Estado, veterinárias a 
venderem viaturas. Esses anúncios são publicados pelos jornais para quem 
quiser ver que a corrupção ganhou nova roupagem e é agora às claras e 
ninguém é responsabilizado. Claro que o expediente das dívidas ocultas é 
um arremesso de rivalidades pessoais, tanto mais que se vê como a Justiça 
tem estado teleguiada para fazer e não fazer. Mas é só uma questão de es-
perar que as eleições terminem e a cortina de fumo se dissipe. O filme que 
poderia ser intitulado “O resgate do soldado Chang” é disso prova evidente.

Numa só palavra, se o estimado leitor ler desde o ponto 1 até ao ponto 10, 
chegará à conclusão de que foi enganado e de que os enganadores estão de 
volta. Resta saber se o estimado leitor quererá ser enganado mais uma vez. 
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Opinião

Por Adelino Timóteo

Caso Dércio: um exemplo 
de como a máfia actua

8

   
Dércio é, em 
miniatura, a 
imagem dos nossos 
dirigentes políticos, 
que conseguiram 
accionar garantias, 
criando empresas 
fantasmas.

s moçambicanos 
acordaram assus-
tados, ontem, pela 
história de um fa-

migerado jovem, que passan-
do por rico e com contactos 
ao nível da classe dominante, 
conseguiu ludibriar uma ra-
pariga e a família desta, no 
seu desejo de dar o nó com 
aquela. Bem visto, Dércio é 
produto do meio em que vi-
vemos. Dércio é o espelho de 
Moçambique. Dércio é Mo-
çambique. Dércio é a carica-
tura da nossa classe política, 
social e económica, que se 
matiza e começa a se tornar 
um padrão de modo de vida. 
Senão, vejamos: Dércio é um 
genuíno reprodutor de um 
modelo de sistema que está 
em voga. O que Dércio fez, 
apesar de em outra escala e 
numa qualificação diferente, 
segue os mesmos trâmites e 
passos na forma como o siste-
ma político actua. Dércio, um 
jovem de 21 anos, fez como 
o Chang, fez como o Ndam-
bi, fez como Nhangumele, fez 
como Gregório Leão e An-
tónio do Rosário, buscando 
cooperadores, cúmplices, cre-
dores, para atingir a sua von-
tade e usufruir do gozo junto 

da nubente, do bem-estar 
social e financeiro. O Dércio 
fez um raciocínio e aplicou 
aritmeticamente os planos 
executados, numa fotocópia 
dos dirigentes que dilapida-
ram bancos (AVT e “Credit 
Suisse”), que não tendo di-
nheiro inventaram credores, 
conseguindo luxuosas trans-
ferências para as suas contas.

Dércio iludiu o “sistema 
familiar”, conseguindo destes 
garantias, após simular que 
estava a braços com incidente 
financeiro junto dos bancos, 
criando expectativa e chan-
tageando hipoteticamente 
(que não casaria) se não reu-
nisse as quantias requeridas, 
num “modus operandi” nada 
diferente dos cérebros do ca-
lote, criando expectativa e 
obrigando o entorno a actuar.

Dércio é, em miniatura, 
a imagem dos nossos diri-
gentes políticos, que conse-
guiram accionar garantias, 
criando empresas fantasmas. 
Dércio é uma paródia que 
retrata o “modus” de vida 
na sociedade moçambicana, 
onde a verdade e a honesti-
dade não têm peso. Dércio é 
a farsa em que nós todos vi-
vemos, com um partido que 

fragiliza o Estado e as suas 
instituições, pisoteia e ilude 
as regras socais instituídas.

Dércio é a fotografia dos 
que se dizem empreende-
dores e batalhadores, mas 
disto nada têm, construin-
do mansões e usufruindo de 
contas correntes, sem dispo-
rem de um tostão no bolso.

Dércio é o exemplo do 
“glamour” de que o país 
vive obcecado, quando é dos 
cinco mais pobres do mun-
do. Dércio é Moçambique 
no seu melhor, que com a 
suspensão do financiamento 
internacional ao Orçamen-
to do Estado, paga as suas 
contas e os salários dos seus 
quinhentos mil funcionários, 
não honrando compromissos 
com os fornecedores de bens 
e serviços, recorrendo à dí-
vida pública, mas passando 
a mensagem de que o Esta-
do da Nação é resiliente, é 
estável e inspira a confiança.

Dércio é a ilusão colecti-
va em que os moçambicanos 
vivem, uma fantasia prolon-
ga que se inventa, para não 
admitir-se o pior em que es-
tamos e vivemos. Dércio é a 
falsificação grotesca e bur-
lesca que a CNE e o STAE 

desencadeiam em todos os 
processos eleitorais, para da-
rem vitória àqueles que não 
podem ficar senão contentes, 
nem que para tal se tenha que 
magoar a outros. Dércio é a 
encarnação da estafa e da im-
punidade, que está na moda, 
por isso Dércio escolheu um 
antigo ministro para padri-
nho e convidou um antigo 
presidente da República, para 
completar o tabuleiro que ele 
desenhou e oferecer a carica-
tura perfeita do nosso país.

Dércio é a reprodução 
apenas de um padrão que se 
tornou uma marca na nossa 

República, onde quase todos 
são propensos a comerem, 
beberem e vestirem a medida 
grande, à conta de uma vaca 
leiteira magra e depauperada 
que são as famílias sacrifi-
cadas pelo desfasamento do 
tecido social e por um Estado 
que há muito deixou de existir 
e se transformou no covil de 
uma corja de ladrões, crimi-
nosos e assassinos, que põem 
os seus comandos a agirem, 
quando se trata de defender 
a ilegalidade de um sonho 
que construíram e teimam 
estarem em pleno direito.

Há muitos Dércios que cir-
culam a impunidade pelo país 
(veja-se o caso do ”infant 
terrible” Florindo tantas ve-
zes reportado pela imprensa 
nacional e estrangeira – um 
ocioso que anda em come-
zainas e beberagem à fartaza-
na), mas no caso o Dércio de 
que se fala caiu nas malhas, 
porque as farsas, as paródias 
e estafas sempre têm o seu 
fim, como terá o fim a burla 
eleitoral e a gangsterização 
do nosso Estado. O Dércio 
em causa não goza, desafor-
tunadamente, do amparo dos 
mafiosos que nos governam.
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A igualdade que reside nas 
diferenças... aparentes!

de Moçambique

Por Ericino de Salema

omeço por felicitar 
os partidos políti-
cos no geral, e em 
particular aos três 

actualmente representados na 
Assembleia da República (AR) 
– Frelimo, Renamo e MDM –, 
por terem, desta vez, facilitado, 
de certa forma, a “circulação” 
dos seus manifestos por várias 
plataformas, incluindo redes 
sociais. É nesse quadro que foi-
-me possível ler os manifestos 
da Frelimo, Renamo e MDM, 
tendo particularmente chega-
do às seguintes constatações:

1. Em bom rigor, os mani-
festos dos três principais par-
tidos políticos são substancial-
mente similares em termos de 
conteúdo, embora seja visível 
a diferença de caligrafia nos 
três, mais de “design”, com o 
da Frelimo a incluir fotogra-
fias e alguns “sound-bites”;

2. A forma como os três (não) 
abordam a questão de emprego 
e de turismo é por demais re-
velador da similitude material 
a que nos referimos no ponto 
anterior. Para a verificação ou 
confirmação disso, basta per-
correr as páginas 67 e 68 (Fre-
limo), 34 e 35 (Renamo) e 33 
e 34 (MDM) desses manifestos 
quanto ao sector do turismo; 
páginas 57 e 58 (Frelimo), 25 
e 26 (Renamo) e 30 (MDM) 
quanto à questão de emprego;

3. Sobre a questão de em-
prego, em particular, confes-
so que não estava à espera de 
consubstanciação ao nível 

de uma boa tese [de douto-
ramento] ou dissertação [de 
mestrado], mas também não 
esperava me “deparar” com 
ossos quase sem carne algu-
ma. Só palavreado superficial. 
Interessante que nenhum dos 
três “grandes” está interessa-
do no combate ao emprego 
precário e à segurança laboral 
em particular. Só lhes “interes-
sa” a “criação de emprego”...

4. Fiquei particularmente 
decepcionado com a ausên-
cia material de propostas e/ou 
ideias para a área de segurança 
social obrigatória, o que é par-
ticularmente grave pela centra-
lidade da questão. Nalgumas 
democracias por este mundo, 
convencer o eleitorado sobre 
como se fará a gestão da segu-
rança social é “meio caminho” 
andado para a vitória. Cá entre 
nós, a ignorância ou secunda-
rização do assunto diz muito 
do que (não) somos como país, 
sobretudo havendo uma antiga 
ministra do sector e um diri-
gente de topo do INSS priva-
dos de liberdade por, em parte, 
se terem, alegadamente, des-
tacado na… “gestão proble-
mática” da segurança social…

5. Quanto à questão da segu-
rança social obrigatória, avan-
ço a seguir algumas notas que 
me levam a considerar que, 
no nosso contexto, seria ex-
pectável que os manifestos se 
detivessem nisso com alguma 
seriedade e/ou profundidade:

(a) Um relatório de 2014 da 

Organização Internacional de 
Trabalho (OIT) alerta para o 
risco de falência do nosso siste-
ma de segurança social, sobre-
tudo se nada for feito no senti-
do de se inverter a situação. Se 
nada for feito, a OIT diz que 
por volta de 2029/2030 o siste-
ma poderá, simplesmente, co-
lapsar, o que equivale a dizer 
que o INSS deixará de estar 
em condições de honrar para 
com as suas obrigações, com 
o que pensionistas e outros be-
neficiários verão os seus direi-
tos inobservados/atropelados;

(b) Aliás, já temos, no nos-
so país, um “exército” de an-
tigos trabalhadores, muitos 
deles com contribuições en-
quanto antigos funcionários 
[públicos] e colaboradores 
do sector privado, há dois ou 
mais anos sem as pensões a 
que deveriam ter direito, ale-
gadamente por as relevantes 
“reservas matemáticas” não 
terem sido transferidas do 
Ministério da Economia e Fi-
nanças (MEF) para o INSS, o 
que se afigura, a todos os títu-
los, como um grande atentado 
à dignidade desses cidadãos;

 (c) Acho eu que qualquer 
candidato presidencial e par-
tido político que se propõe a 
integrar a AR devem apresen-
tar o seu pensamento sobre o 
sistema de segurança social. 
Apoiam a privatização do sis-
tema, que em muitos países 
(exemplo: Chile) deu resul-
tados por demais positivos e/

ou encorajadores? Se são pela 
manutenção da gestão pública, 
que propostas e inovações pos-
suem, para que o sistema não 
colapse? O que dizem sobre 
a integração dos contribuintes 
na gestão do sistema (pode ser, 
por exemplo, através da cria-
ção de um “board of trustes”)?

 (d) Sobre a questão de 
eventual privatização, os que 
a defendem (as chamadas cor-
rentes neoliberais) possuem, 
essencialmente, os seguin-
tes argumentos: (i) Não cabe 
aos Estados gerir segurança 
social, porque, no fundo, ela 
não passa de um seguro, que, 
como tal, deveria ser matéria 
sob a égide do sector priva-
do; (ii) Chama-se atenção ao 
facto de a gestão pública dos 
sistemas de segurança social 
promover a chamada irres-
ponsabilidade económica do 
cidadão, que deixa de investir 
as suas poupanças confiando 
nos benefícios do sistema; (iii) 
Defende-se que isso distorce 
o mercado, uma vez que reti-
ra dele uma boa parte do que 
as pessoas deveriam/poderiam 
investir (porque o cidadão con-
fia na reforma, ele não coloca 
as suas poupanças à disposição 
do mercado, gastando em ca-
prichos); (iv) Diz-se que é nis-
so (essência dos pontos ii e iii) 
onde se acha evidente o risco 
de gestão pública dos sistemas 
de segurança social, na medida 
em que eles foram concebidos 
no pressuposto de pleno em-

prego, o que já não acontece 
hoje. Como resultado disso, 
um pouco por todo o mundo 
os sistemas estão por demais 
pressionados: nos países de-
senvolvidos, temos a pressão 
demográfica do envelhecimen-
to e baixa natalidade (os siste-
mas captam poucos recursos e, 
no entanto, os gastos aumen-
tam); nos países como o nosso 
(não desenvolvidos), a questão 
de fundo é que temos pouca 
gente a contribuir, sobretudo 
por conta das elevadas taxas 
de desemprego. Mais, natural-
mente, a nefasta combinação 
entre corrupção e má gestão;

(e) Na verdade, a gíria da 
actualidade é que a base do 
sistema público assenta no 
modelo “pay as you go”, por-
que o cidadão, o contribuinte, 
não precisa de investir duma 
só vez. Mas, por conta das 
incertezas actuais, mormen-
te devido ao elevado risco de 
falência dos sistemas públicos, 
diz-se que o modelo passou 
para “pray as you go”, por-
que o cidadão, o contribuinte, 
nunca sabe se, quando chegar 
a vez, terá direito à pensão!...

Por enquanto, vou-me deli-
ciando com as diferenças que, 
bem vistas as coisas, são apa-
rentes… até 15 de Outubro! 
Depois, “a malta volta a se 
amar”, como cantaria o outro!!!

C
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Opinião

Terrorismo de Estado

de Moçambique

Por Edwin Hounnou

squadrões da mor-
te são uma parte das 
forças de defesa e 
segurança do Gover-

no formadas e treinadas para 
perseguir, raptar e assassi-
nar membros da oposição, de 
modo particular, pertencentes 
à Renamo e ao MDM. Nesta 
“árdua”  tarefa de eliminar a 
oposição, intelectuais e aca-
démicos não agregados ao re-
gime ficam, também, sujeitos 
à  perseguição, rapto e espan-
camentos pelos esquadrões 
da morte. Nem as mulheres e 
alunos,  confundidos  como 
sendo da oposição,  escapam 
às baionetas e balas dessas for-
ças sinistras do regime. Não 
se pode dizer que tenham sido 
desmanteladas as causas de 
conflitos. Elas podem ser reac-
tivadas a qualquer momento.

Quando a oposição discor-
dar dos resultados eleitorais e 
a Renamo voltar às matas, os 
esquadrões da morte serão, de 
novo, lançados contra o povo, 
disseram, para salvar a Freli-
mo. Os esquadrões da morte 
são forças governamentais ao 
serviço do partido no poder, 
pagos pelos impostos de to-
dos os moçambicanos para, no 
fim, matar  os moçambicanos.

Os familiares que consegui-
mos alcançar foram dizendo 
os nomes dos seus parentes 
que foram raptados e desapa-
receram. Alguns corpos foram 
encontrados atirados numa 
mata, ao lado de um riacho. 
Outros desaparecidos foram 

achados já em ossadas em 
mata densa. Apresentamos 
a lista uma amostra das ma-
tanças que ocorreram contra 
populações civis e indefesas: 
1. Raína Semo, 49 anos, em 
Dacata; 2. Kholhanifiye Wa-
che, 45 anos, em Chinguno; 
3. Jossefa Mateus Elidja, 62 
anos, em Chinguno; 4. Jossias 
Dhaka, 50 anos, em Mucene-
ze; 5. Timóteo Mandongue, 
52 anos, em Mucheneze; 6. 
Zacarias Manteyeje, 51 anos, 
em Mucheneze; 7. Alfredo 
Camilo, 22 anos, em Chingu-
no; 8. Pedro Maulae Muiam-
bo, 60 anos, em Inhamucuho, 
delegado político do MDM; 
9. Pita Chiténgua, 42 anos, 
em Djetche; 10. Hussua-
na Nhamunda, 36 anos, em 
Djetche; 11. Pita Djemusse 
Cumbuia, 36 anos, em Cha-
na; 12. Kefasse Tchipheslo 
Sithole, 55 anos, em Chana.

Quando os esquadrões da 
morte e militares da Força de 
Intervenção Rápida chegas-
sem a uma casa ou povoação, 
para além de caçar homens 
da oposição, extorquiam di-
nheiro que os camponeses 
acabavam de receber da ven-
da de gergelim, milho e de 
outros produtos, roubavam o 
gado, deixando as populações 
cada vez mais empobrecidas.

As informações que nos 
chegam do interior da provín-
cia de Manica são aterrado-
ras. Estivemos nos distritos 
de Mossurize, Sussundenga e 
Machaze, em quase todas as 

famílias há choro e luto por-
que, pelo menos, existe um 
parente – um pai, um filho, 
um irmão,  um primo, um vi-
zinho – que foi raptado, desa-
pareceu e, mais tarde, o corpo 
foi achado crivado de balas, 
por homens de que dizem des-
conhecer a sua proveniência 
nem a razão por que anda-
vam a matar gente inocente, 
segundo afirmam. Dizem que 
os assassinos se faziam trans-
portar em viaturas e andavam 
de casa em casa.  Batiam à 
porta e chamavam a sua víti-
ma. Quando o procurado não 
saísse para atendê-los, eles 
próprios arrombavam a porta 
e sacavam-no para fora. Cla-
rificam, ainda, que vieram a 
saber, mais tarde, os assassi-
nos procuravam por pessoas 
que suspeitavam que fossem 
da Renamo, simpatizante 
ou que tivessem algum laço 
com a guerrilha renamista.

Passávamos noites inteiras 
em branco, pois não sabía-
mos quem seria o próximo 
a ser morto, disseram os pa-
rentes das vítimas. Vivíamos 
com medo do dia seguinte. A 
qualquer momento, podiam 
vir para nos assassinarem, es-
clareceram. Até ao presente 
momento nenhuma família re-
cebeu qualquer explicação de 
quem quer que seja sobre o pa-
radeiro ou os motivos daquele 
procedimento dos tais assas-
sinos. Dizem os familiares 
dos desaparecidos que estão 
espantados por ouvirem que 

o acordo entre a Frelimo e a 
Renamo coloca a pedra sobre 
todos os desmandos e crimes 
de sangue ocorridos duran-
te o recente conflito armado. 
Nenhuma pessoa ou família 
será recompensada pelo desa-
parecimento do seu parente. 
Ficam e se nada tivesse acon-
tecido, porém os órfãos e as 
viúvas continuam entregues à 
sua sorte e esperam que  o Es-
tado puna os criminosos e re-
compense às famílias vítimas.

Eles nos caçavam como se 
fossemos animais de caça e, 
agora, dizem que tudo volta 
à estaca  ZERO. Temem que, 
se o entendimento vier a fa-
lhar, como aconteceu com os 
dois primeiros, os mesmos 
assassinos voltem a visitá-los. 
Estamos desprotegidos, o 
nosso futuro é incerto. Somos 
mortos por quem nos devia 
proteger. Em qualquer país 
democrático, as forças gover-
namentais servem para defen-
der o povo, porém, o nosso 
caso é diferente. Quando se 
desentenderem, voltarão a nos 
procurar, clamam as famílias 
inseguras. Ainda que digam 
que a paz seja definitiva, 
mas, nós duvidamos muito.

Se tivéssemos tempo e 
meios financeiros, podería-
mos aprofundar um pouco 
mais esta questão que mexe 
com muitas famílias mo-
çambicanas. Um assassinato 
sempre foi um crime, seja 
praticado por um indivíduo 

ou por um Estado. Um Esta-
do de Direito e Democrático 
tem a vida acima de todas 
as prioridades. Um Estado 
que promove assassinatos 
é abominável e repudiável. 
Um Estado que manda suas 
tropas para raptar, torturar e 
matar os seus cidadãos é cri-
minoso. Quando os dirigentes 
que, ontem, mandavam ma-
tar a população e, hoje, vêm 
com palavras doces, devem 
ser zombados. Os assassinos 
matam, rezam e depois vol-
tam para pedir voto. Cuidado!

Que o povo não se deixe en-
ganar porque são os mesmos 
assassinos de ontem feitos de 
cordeiros. Eles são os patrões 
dos esquadrões da morte, da-
queles polícias que andavam 
de aldeia em aldeia à procura 
de opositores do regime. Não 
lhes abram as portas. Não vo-
tem neles. Não dêem força 
a assassinos. Não financiem 
nem reforcem aqueles que, 
amanhã, virão de arma em 
riste contra o povo! Não se 
deve trocar o voto com capu-
lanas e lenços. O voto serve 
para melhorar as nossas vi-
das, mudando o nosso destino 
comum! Se o povo não  abrir 
a vista para enxergar o mal 
que está reservado, vai ter 
que aguardar por mais cinco 
anos para ter uma outra opor-
tunidade para se livrar dos 
corruptos. Não deixem passar 
esta grande oportunidade para 
o povo se livrar dos “artistas”!

E

publicidade
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Sua Santidade Papa Francisco,

As Organizações da Sociedade Civil, Centro para a Democracia e Desenvolvimento (CDD), o Centro de Apren-
dizagem e Capacitação da Sociedade Civil (CESC), o Centro de Integridade Pública (CIP) e o Observatório 
do Meio Rural (OMR), apresentam-lhe as melhores boas vindas a Moçambique. Estamos certos que será re-
cebido com fervor, devoção e meditação perante Deus. Moçambique é um país de tolerância religiosa onde as 
comunidades religiosas convivem pacificamente. Estamos certos que a sua missão mundial de educação para a 
convivência inter-religiosa será um reforço para a paz.

As organizações da sociedade civil subscritoras lamentam apresentar esta carta apenas hoje.

Como instituições de pesquisa e advocacia lutamos por uma sociedade sempre mais democrática, transparente, 
com respeito pelo Direitos Humanos, pelo empoderamento da mulher e onde exista um processo de desenvol-
vimento inclusivo, sobretudo dos grupos sociais mais pobres, das comunidades no meio rural, dos sem abrigo, 
dos jovens que não conseguem emprego, das crianças de rua e dos idosos sem acolhimento familiar.

O desempenho destas funções sociais, políticas e económicas, no contexto moçambicano é, muitas vezes, rea-
lizado debaixo de pressão, controlo policial e acções repressivas. Prisões arbitrárias, sequestros e assassinatos 
políticos, são frequentes junto dos cidadãos que lutam pela liberdade, com total respeito pela Constituição, pela 
Lei e pelas instituições. Pesquisadores em trabalho de campo estão sujeitos a limitações no desempenho das 
suas funções e muitas vezes retidos em postos policiais.

Milhares de famílias são desalojadas das suas terras e reassentadas sem cumprimento das leis respectivas, 
aumentando a sua pobreza, as distâncias e o acesso a serviços públicos a recursos naturais que fazem parte 
das economias das famílias pobres e dos seus modos de vida, para que o capital predador explore os recursos 
naturais desrespeitando os direitos das comunidades e retirando de forma não sustentável a riqueza do país, 
usufruindo de grande benefícios fiscais e royalties baixos, mão-de-obra barata e não cumprimento das leis, sem 
respeito pelo ambiente e com graves perdas da biodiversidade de que Moçambique é um país rico. Nestes casos, 
o Estado ou é ausente ou, quando desenvolve alguma actividade arbitral, é, regra geral, em defesa do capital. 
Os pouco bons exemplos de não existência de conflitos, dependem essencialmente de negociações entre as co-
munidades e o capital.

O Governo de Moçambique possui uma política irresponsável de endividamento não sustentável do Estado. O 
caso das dívidas ocultas e inconstitucionais, tem sido gerido com transgressão sistemática da Lei, sem respeito 
pelos princípios básicos da transparência, com gestão assente em falsidades e manipulações discursivas, pre-
judicando gravemente a vida dos cidadãos sobretudo dos mais pobres, sem benefício para a economia do país 
e perda de credibilidade do Estado. Tudo indica haver graves casos de corrupção envolvendo também a elite 
dirigente do Estado, muitos deles sob processos de instrução judicial. A fraude é organizada e premeditada num 
Estado capturado por pessoas de má-fé actuando como se tratasse de um bando de mafiosos.  

Na sua visita, Santo Padre, as organizações subscritoras desta carta têm toda a esperança que haja meditação e 
se ore a Deus para que a nossa Pátria retome caminhos da justiça, da democracia, do Estado de Direito, da defe-
sa dos mais pobres num processo de desenvolvimento sustentável e socialmente cada vez mais justo e equitati-
vo. A sua magistratura de influência devera ser, provavelmente, um marco para que o Governo de Moçambique 
possa ser mais respeitoso, justo e com um modelo de desenvolvimento com e para o Povo moçambicano e não 
para uma elite minoritária corrupta.

Maputo, 3 de Setembro de 2019
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EXPRESSION OF INTEREST

FOR PROVISION OF PROJECT MANAGEMENT SERVICES

Eni Rovuma Basin B.V., Mozambique Branch invites interested companies to submit their Expression of Interest for the 
provision of PROJECT MANAGEMENT SERVICES to support operations in Mozambique.

SCOPE OF WORK
Scope of the work is to provide Project Management Services (PMS) within Mozambique (mainly in Maputo, Nampula and Cabo 
Delgado), including but not limited to support the following activities: Project Management, Engineering, Data Management, 
Permits & Consents, Quality Control and Assurance, HSE and Sustainability Services, Operation Readiness, System Testing, 
Commissioning and Start Up, required for the Offshore Projects in Mozambique. Services will be required indicatively starting 
from the third quarter of 2020 for a period of three (03) years, with further possible extensions of three (03) years.

DOCUMENTS REQUIRED

Companies interested to participate in this Expression of In-
terest, may submit the following mandatory information and 
documentation providing evidence of:

1. Being an Engineering and Project Services Company with 
proven experience in EPC Project Management, including 
Engineering (FEED, Detailed Engineering), Project Servic-
es, Quality Control and Quality Assurance Services, HSE 
and Sustainability Services, Electronic Data Management, 
Construction Management, Site Characterization Supervi-
sion, Human Factors Engineering, Compliance with Statu-
tory Regulations and Local Content Requirements, Com-
missioning and Start Up Services, development of Permits 
& Consents required for Offshore Projects;

2. Company and group structure with the list of major share-
holders and ultimate beneficiaries (if not listed in the stock 
exchange);

3. Scanned certified copy of the trade register, legal entity 
name and contact person for receiving qualification and 
commercial information;

4. Documented professional references released by interna-
tional customers for performing similar services in the last 
5 years;

5. Health & Safety Management System (OHSAS 18000 or 
ISO 45001) and Environmental Management System (ISO 
14001) documents proving the company compliance with 
international standards;

6. Company’s HSE performance including events and inci-
dents in the last three years. Total Recordable Incidents 
Rate (TRIR) shall be provided;

7. Quality Management System certifications and/or certifi-
cates providing the company compliance with national or 
international Quality Standards (ISO 9001);

8. Documented proof of experience in Mozambican Permits 
& Consents, and consolidated knowledge of the Mozambi-
can regulatory framework;

9. Company’s registration certificate in Mozambique.  In 
case your Company is not yet registered in Mozambique, 
please confirm the intention to do so and specify the time-
line;

10. In case you wish to participate in the Expression of In-
terest as a consortium or as a joint venture, information 
about each member of consortium or joint venture and 
role of each participant in the potential project. Such in-
tention to form either a consortium or a JV, must be sup-
ported by an Agreement or “Memorandum of Understand-
ing” duly signed by each entity in the group;

11. Last three years of Financial Statements and Annual Re-

ports including Balance Sheet, Profit and Loss and Cash 
Flow Statement proving minimum financial capability to 
carry out the scope. These documents must be provided 
for the Company Group (if applicable), and also for the 
company’s entity that will potentially enter into the sub-
ject contract;

12. Any other information that will establish that your com-
pany is capable of fulfilling the scope of work.

Companies interested in this invitation may submit their Ex-
pression of Interest by sending all the requested documenta-
tion to the following email address: Erb.Public.announcement@
eni.com

IMPORTANT:

The Email submission must refer to the Public Announcement 
object “Project Management Services – August 2019”, and also 
to the following commodity code:

SS04AB28 - TECHNICAL SERVICES: CONTROL/APPLICA-
TION OF QUAL PLANS/QUAL CERTIF./PROJECT

Subject to the submission and compliance of all the above doc-
umentation, companies interested in this Expression of Inter-
est may receive from Vendor & Compliance unit of Eni Rovuma 
Basin B.V. the Qualification Package, and may further be in-
cluded in the tender process for the subject activities. 

Only companies or consortia or JV that have proven capability 
and experience of supplying the above required services will 
be considered for potential tenders for the scope of service 
described above.

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

Consequently, all data and information provided by the inter-
ested company shall not be construed as a commitment on the 
part of Eni Rovuma Basin B.V. to enter into any agreement or 
arrangement with it, nor shall the submission of such data and 
information entitle the interested company to claim any indem-
nity from Eni Rovuma Basin B.V.

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, except Eni Rovuma Basin B.V. 

Any cost incurred by the interested companies in preparing the 
Expression of Interest shall be fully born by the companies who 
shall have no recourse to Eni Rovuma Basin this respect.

The deadline for receipt of Expression of Interest by the email 
address indicated above is set at 13 September 2019, 23:59 
pm Central Africa Time. Eni Rovuma Basin B.V. will not ac-
cept the documentation received after the set deadline.
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MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 
PARA PROVISÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROJECTOS

A Eni Rovuma Basin B.V., Sucursal de Moçambique convida as Empresas interessadas a apresentar a sua Manifestação 
de Interesse para a prestação de SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROJECTOS de apoio ás operações em Moçambique.

ÂMBITO DO TRABALHO

O âmbito do trabalho consiste na prestação de Serviços de Gestão de Projectos em Moçambique, com destaque para as provín-
cias de Maputo, Nampula e Cabo Delgado. Os Serviços de Gestão de Projetos incluem, mas não exclusivamente, a assistência 
nas seguintes actividades: Gestão de Projecto, Engenharia, Gestão de Dados, Licenças & Autorizações, Controlo e Garantia de 
Qualidade, Serviços de Sustentabilidade e Saúde, Segurança e Meio Ambiente, Prontidão Operacional, Testes de Sistema, Insta-
lação e Start Up, necessárias para o Projecto Offshore em Moçambique. Tais serviços serão requisitados indicativamente a partir 
do terceiro trimestre de 2020 e terão a duração de três (3) anos e com a possibilidade de estender por mais três (3) anos.

DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA
As Empresas interessadas poderão enviar a sua Manifestação de Inte-
resse, fornecendo a seguinte informação obrigatória e documentação:

1. Evidência que atesta o candidato como uma Empresa de Enge-
nharia e Gestão de Projectos com experiência comprovada em 
Gestão de Projectos do tipo Engenharia, Procurement & Constru-
ção, incluindo Engenharia (FEED, Engenharia Detalhada), Ser-
viços de Projectos, Serviços de Controlo e Garantia de Quali-
dade, Serviços de Sustentabilidade e Saúde, Segurança e Meio 
Ambiente, Gestão de Dados Electrónicos, Gestão de Obras de 
Construção, Supervisão da Área de Caracterização, Engenharia 
de Factores Humanos, Conformidade com as Normas Legais e 
Requisitos do Conteúdo Local,  Serviços de Instalação e Start 
Up, Preparação de Licenças & Autorizações necessárias para o 
Projecto Offshore;

2. Estrutura da Empresa ou Grupo com a lista dos principais ac-
cionistas e beneficiários finais (caso não estejam registados na 
bolsa de valores);

3. Cópia certificada e digitalizada do Registo Comercial, nome da 
Entidade Jurídica/Legal e pessoa de contacto para receber quali-
ficação e outra informação relevante da Eni Rovuma Basin B.V.;

4. Cópias de Cartas de Recomendação Profissionais fornecidos por 
clientes internacionais atestando a prestação de serviços simila-
res com os que aqui requisitados, nos últimos cinco (5) anos. 

5. Certificação do Sistema de Gestão de Saúde e Segurança (OH-
SAS 18000 ou ISO 45001) e Meio Ambiente (ISO 14001) e / ou 
documentos que comprovem a conformidade com os padrões 
internacionais;

6. Cópia do relatório de desempenho da Empresa em matéria de 
Saúde, Segurança e Meio Ambiente incluindo ocorrências e in-
cidentes dos últimos 3 anos. Total Recordable Incidents Rate 
(TRIR) deve ser providenciado;

7. Certificação do Sistema de Gestão de Qualidade e / ou docu-
mentos que comprovem a conformidade com os Padrões de 
Qualidade nacionais ou internacionais (ISO 9001);

8. Experiência comprovada no processo de obtenção de Licenças e 
Autorizações em Moçambique e conhecimento sólido do quadro 
regulatório nacional;

9. Certidão de Registo da Empresa em Moçambique. Caso esta não 
esteja devidamente registada, a entidade deverá indicar se es-
taria disposta a efectuar o devido registo e o período estimado 
para o efeito; 

10. Caso deseje manifestar o interesse como Consórcio ou joint 
venture (JV), informação referente a cada membro pertencente 
do consórcio ou JV com o respectivo papel/posição que de 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 Entendimento” devidamente assina-
do por cada membro do grupo;

11. Relatórios Financeiros e Anuais dos últimos três anos incluindo 
Balancete, Lucros e Perdas e demonstração do Fluxo de caixa. 

Estes documentos deverão ser fornecidos pelo grupo da Empre-
sa (se aplicável), e também pela Empresa registada em Moçam-
bique que será parte do Contracto de prestação de serviços que 
será objecto da presente manifestação de interesse;

12. Qualquer outra informação que comprove que a Empresa é 
capaz de executar o Âmbito do Trabalho.

As Empresas interessadas deverão submeter a Manifestação de In-
teresse anexando toda a documentação solicitada acima, para o e-
-mail: Erb.Public.announcement@eni.com

IMPORTANTE:

O e-mail de submissão deverá fazer referência ao Anúncio Público 
“Project Management Services – August 2019” e também ao 
seguinte código:

SS04AB28 - TECHNICAL SERVICES: CONTROL/APPLICATION 
OF QUAL PLANS/QUAL CERTIF./PROJECT

Sob condição de apresentação e conformidade de toda a documen-
tação solicitada acima, as Empresas poderão receber da Eni Rovuma 
Basin B.V. (o Pacote) a comunicação de Qualificação, e poderão ainda 
ser incluídas no processo de concurso para a provisão dos referidos 
serviços.

Apenas as Empresas, consórcios ou JV que demonstrarem devida 
competência e experiência em prestar os serviços acima descritos, 
serão consideradas como qualificadas para participar no concurso 
para execução do Âmbito do Trabalho.

A presente Manifestação de Interesse não deve ser considerada como 
um convite à apresentação de propostas e, portanto, não represen-
ta nem constitui qualquer promessa, obrigação ou compromisso de 
qualquer tipo seja por parte da Eni Rovuma Basin B.V. quer de sua 
Sucursal Moçambicana, de celebrar qualquer acordo ou memorando 
de entendimento com qualquer Empresa que participe desta Mani-
festação de Interesse.

Consequentemente, todos os dados e informação fornecidos pelo 
participante desta Manifestação de Interesse, não deverão ser in-
terpretados como compromisso por parte da Eni Rovuma Basin B.V 
de celebrar qualquer acordo ou memorando de entendimento com 
qualquer Empresa, nem a submissão de tais dados e informações dá 
o direito à Empresa que participe desta Manifestação de Interesse de 
exigir qualquer indeminização a Eni Rovuma Basin B.V.

Todos os dados e informação fornecidos ao abrigo desta Manifesta-
ção de Interesse serão tratados como estritamente confidenciais e 
não serão divulgados ou comunicados a pessoas ou Empresas não 
autorizadas, com excepção da Eni Rovuma Basin B.V.

Qualquer custo incorrido pelas Empresas na preparação da Manifes-
tação de Interesse, serão da sua total responsabilidade, e estas que 
não poderão reclamar dos custos, nem à Eni Rovuma Basin B.V., e 
nem à sua Sucursal Moçambicana.

A data limite para submissão da Manifestação de Interesse por e-
-mail indicado acima é fixada para 13 de Setembro de 2019 as 
23:59 CAT. A Eni Rovuma Basin B.V. não irá aceitar nenhuma docu-
mentação recebida após a data e hora indicada.
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Adriano Nuvunga, director 
executivo do CDD (Centro 
para Democracia e Desn-
volvimento), considera que 
a insistência do Governo de 

Moçambique em renegociar 
a dívida da EMATUM, que 
o Conselho Constitucional 
declarou nula e com efei-
tos imediatos, mostra que o 

Governo tem algo a escon-
der sobre as dívidas ilegais. 
“Essa continuidade é ilegal 
e mostra que o Governo 
quer continuar a obra dos 
lesa-pátria, aqueles que 
contraíram essas dívidas. 
Ora, se as dívidas foram 
contraídas em clara situa-
ção de lesa-pátria, tendo 
sido declaradas nulas pelo 
Conselho Constitucional, o 
Governo devia, de imedia-
to, parar e encetar o expe-
diente de responsabilização 
daqueles que contraíram 
essas dívidas”, disse, em de-
clarações ao “Canal de Mo-
çambique”.

Segundo Adriano Nuvun-
ga, perante a situação de nu-

lidade da dívida, ela passa a 
recair sobre aqueles que a 
contraíram. “O Governo de-
via, a partir deste momento, 
dizer que, na qualidade de 
representante, de imediato 
passa os actos para a res-
ponsabilização daqueles que 
contraíram essas dívidas. E 
essas pessoas são conheci-
das, no sentido de que tinham 
um Governo que liderava, no 
caso, o presidente Armando 
Guebuza. O que estou aqui a 
dizer é o mais óbvio. A conti-
nuação, por parte do Estado, 
do Governo, em renegociar 
em clara violação da Consti-
tuição e da lei tem um objeti-
vo de esconder alguma coisa” 
disse.

Adriano Nuvunga não dei-

xou Nyusi de fora, indican-
do que quem está a mandar 
negociar é Nyusi e, se o faz, 
tem envolvimento. “Aque-
les que controlam o Gover-
no neste momento têm algo 
a esconder. Se não tivessem 
algo a esconder, iam passar 
de imediato à responsabiliza-
ção daqueles que contraíram 
essas dívidas, porque são co-
nhecidos”, disse, em alusão a 
Filipe Nyusi.

Adriano Nuvunga conside-
ra que o actual processo em 
curso na Procuradoria-Geral 
da República com os argui-
dos das dívidas ocultas não é 
suficiente. “Uma coisa é o ex-
pediente nos termos em que 
ele corre hoje, que são actos 
criminais dispersos, ainda 
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“Negociar a dívida é continuar a obra dos lesa-pátria”

Governo viola Constituição e lança negociação da dívida ilegal da EMATUM

O
Ministério da Eco-
nomia e Finanças 
anunciou, na passa-
da terça-feira, 27 de 

Agosto, o lançamento de uma 
solicitação de consentimento 
internacional aos portadores 
das notas de dívida da EMA-
TUM (“eurobonds”) para, 
até 6 de Setembro, aceitarem 
a proposta de reestruturação 
apresentada em Maio do cor-
rente ano e concretizá-la até 
ao fim do mês de Setembro.

Publicado na página do 
Ministério das Finanças, 
o convite, datado de 27 de 
Agosto de 2019, contém in-
formações detalhadas sobre a 
transacção de reestruturação 
proposta, incluindo os res-
pectivos termos e condições 
e uma descrição dos proce-
dimentos para os obrigacio-
nistas participarem na So-
licitação de consentimento.

A proposta, anunciada em 
Maio de 2019, foi aceite por 
60% dos credores. Para se 
avançar, é imperioso que seja 
aceite por 75% dos credores.

Mas acontece que o Go-
verno está a avançar com a 
reestruturação passando por 
cima da Constituição da Re-
pública. O acórdão do Conse-

lho Constitucional de 4 de Ju-
nho declarou inconstitucional 
e nulas as garantias soberanas 
emitidas, nulidade que afecta 
todo o negócio jurídico na sua 
extensão e com todos os efei-

tos legais, segundo os juízes 
do Conselho Constitucional.

É devido à declaração de 
inconstitucionalidade da dí-
vida que vários sectores têm 
defendido que essa dívida 

não deve ser paga nem ser 
renegociada, por ter condi-
mentos criminais, havendo 
processos judiciais em curso.

A Constituição da Repú-
blica determina que os acór-

dãos do Conselho Constitu-
cional são irrecorríveis e de 
cumprimento obrigatório, e o 
seu não cumprimento configu-
ra um crime de desobediência.

Mas, mesmo assim, Ma-
leiane decidiu afrontar o Con-
selho Constitucional, com o 
fundamento de que “a rees-
truturação das Obrigações 
será um marco importante 
para Moçambique no seu 
percurso rumo a uma melhor 
relação com a comunida-
de financeira internacional”.

O que o Governo está 
a dizer é que quer violar a 
Constituição mais uma vez, 
em nome do bom nome do 
país nos mercados financeiros 
e para ficar bem com tercei-
ros de boa-fé, que, à data da 
compra da dívida, ignoravam 
que se tratava de um calote.

Segundo o comunicado 
do Ministério da Economia e 
Finanças, o Governo contra-
tou a “D.F. King”, com es-
critórios em Londres, como 
Agente de Informação e Ta-
bulação, a quem podem ser 
dirigidas perguntas e pedidos 
de assistência em relação à 
solicitação de consentimento. 

 (Redacção)
de Moçambique



Canal de Moçambique | quarta-feira, 04 de Setembro de 2019

Centrais

15

Governo viola Constituição e lança negociação da dívida ilegal da EMATUM
que dentro desse contexto, 
mas o sentido em que estou 
a dizer é: tendo o Conselho 
Constitucional declarado nu-
las as garantias e por isso des-
responsabilizado o Estado, ou 
tendo ilibado o a Estado do 
ónus dessas dívidas ilegais, 
o actual Governo não tinha 
mais nada a fazer do que, de 
imediato, accionar aqueles 
que lideravam o Estado na 

altura em que essas dívidas 
foram contraídas, por forma 
a cumprir as suas obrigações 
internacionais, mostrando aos 
credores internacionais que 
aqueles que realizaram essas 
dívidas foi em clara violação 
da Constituição da República, 
por isso são ilegais, e o Gover-
no e o Estado moçambicano 
colocarem-se a disposição dos 
credores internacionais para, 

junto deles, accionar os meca-
nismos para responsabilização 
das pessoas que prevaricaram. 
Não pode o Governo ir pelo 
lado mais fácil, mas de natu-
reza de lesa-pátria, porque o 
Governo, nesse sentido, está 
a preferir sacrificar o povo 
moçambicano para proteger 
um pequeno grupo, uma pe-
quena elite”, disse.

Questionado sobre as de-

clarações do ministro Adria-
no Maleiane segundo as 
quais a renegociação visa 
salvaguardar a imagem de 
Moçambique nas praças fi-
nanceiras internacionais, 
Adriano Nuvunga classificou 
tal declaração como sendo 
“não convincente”, porque 
segundo argumentou, “o Go-
verno não está para preservar 
a imagem, está para, em pri-

meiro lugar, cumprir e fazer 
cumprir a lei. Não pode ser o 
primeiro prevaricador da lei, 
num contexto em que essa 
prevaricação é para prejudi-
car o povo, ao continuar com 
este expediente supostamente 
para preservar a imagem pe-
rante os credores. Como já se 
mostrou, foi um conluio in-
ternacional”.

de Moçambique

João Mosca, economis-
ta e director do OMR (Ob-
servatório do Meio Rural), 
também considera que o ar-
gumento do ministro das Fi-
nanças é pouco convincente, 
pois, na sua análise, não há 
nada, neste momento, que 
possa militar a favor da ima-
gem de Moçambique no ex-
terior, e a negociação só visa 
enriquecer os credores.

“É um momento de grande 
dificuldade de o país poder 
obter dinheiros externos, não 
só devido à imagem, a dívi-
da, interna e externa, está a 
crescer, a credibilidade da 
sustentabilidade da dívida 
está completamente posta 
em causa. Segundo, a capa-
cidade negocial do Estado 
com os credores é muito 
débil, o que implicará uma 
negociação com os credores 
em benefício dos credores, 
considerado a situação real 
da economia do país e consi-
derando o mercado interna-
cional.”

João Mosca disse que Mo-
çambique é a economia que 
paga os juros mais altos do 
mundo, depois da Nicará-
gua. Os credores – conhe-

cendo a situação económica 
e política, a instabilidade do 
país, o crescimento baixo da 
economia do país, o agrava-
mento da balança de paga-
mentos – vêm cada vez mais 
em Moçambique um parcei-
ro de alto risco.

“Nesse sentido, os juros 
serão negociados em alta. 
Se o ministro Maleiane pre-
tende reduzir a má imagem 
do país, é exactamente nes-
te momento que não o deve 
fazer. O contexto nacional 
não é propício para con-
vencer alguém que seja de 
que a imagem do país pode 
ser recuperada, mais ainda 
quando estamos num mo-
mento eleitoral, onde já se 
começaram a manifestar 
situações de fraude grave e 
de instabilidade muito séria. 
Além disso, Moçambique é 
visto como o primeiro país 
de risco mais alto sobre o 
branqueamento de capitais e 
sobre o terrorismo. Eu acho 
inoportuno, seja em termos 
de imagem, seja em termos 
políticos, como também em 
termos económicos”, con-
cluiu.

“Ninguém no 
exterior pode ser 
convencido sobre 
a imagem do país”
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Conselho Cons-
titucional delibe-
rou, na quinta-
-feira da semana 

passada, num segundo acór-
dão, tendo Lúcia Ribeiro 
como presidente do Órgão, 
dar razão aos candidatos 
da Frelimo que vão ser elei-
tos em círculos eleitorais 
diversos daqueles em que 
se recensearam, rejeitando 
assim o recurso apresen-
tado pela Renamo, que so-
licitava a invalidação das 
candidaturas dos quatro 
candidatos. Trata-se de Jú-
lio José Parruque (Maputo), 
Manuel Rodrigues Alber-
to (Nampula), Elina Judite 
da Rosa Victor Massengele 
(Niassa) e Francisca Domin-
gas Tomás (Manica), que 
são candidatos em círculos 
eleitorais diferentes daque-
les onde se recensearam.

Em catorze pontos, o parti-
do Renamo tentou convencer, 
na sua fundamentação, que 
os cidadãos das candidatu-
ras visadas não promoveram 
transferências de inscrições.

A Renamo considera que 
para eleição dos membros da 
Assembleia Provincial e do 
governador de província, o 
sufrágio universal é um di-
reito dos cidadãos eleitores 
residentes na província recen-
seados na respectiva circuns-
crição territorial, como esta-
belece a lei, e que o conceito 
do direito do sufrágio encerra 
em si o direito de eleger e ser 
eleito. A Renamo diz que a 
eleição para Assembleia Pro-
vincial e para governador de 
província é uma escolha cuja 
prerrogativa é dos cidadãos 
eleitores recenseados na res-
pectiva província e que a úni-
ca forma de se averiguar se um 
determinado cidadão é eleitor 
numa determinada circuns-

escolher o seu representante, 
ou a si mesmo, na circuns-
crição eleitoral em disputa?”, 
diz a Renamo e acrescen-
ta: “Como é possível que as 
pessoas a serem escolhidas 
(potenciais eleitos) para pro-
moverem o desenvolvimen-
to, consolidar a democracia, 
nem sequer participam, no 
dia da votação, na escolha do 
manifesto eleitoral que exal-
tam como o mais assertivo”.

A Renamo considera que 
o candidato elegível nun-
ca pode ser de outra cir-
cunscrição, tendo em aten-
ção o localismo da eleição.

O argumento muito 
questionável do Conselho 

Constitucional
O Conselho Constitucio-

nal também considera que 

o sufrágio universal é um 
direito titulado pelos cida-
dãos eleitores residentes na 
província. Mas, na sua opi-
nião, considera que os ór-
gãos descentralizados para 
serem eleitos devem neces-
sariamente ser residentes na 
província onde concorrem.

O Conselho Constitucional 
diz que a capacidade eleitoral 
activa é conferida ao cidadão 
nacional, residente na circuns-
crição territorial da província 
(e não noutra), preenchen-
do cumulativamente outros 
requisitos previstos na lei.

Mas no seu entender, o mes-
mo já não se passa, porém, no 
que se refere à capacidade 
eleitoral passiva. “Podem ser 
eleitos para os órgãos de go-
vernação descentralizada os 
cidadãos nacionais, com na-

cionalidade originária, inde-
pendentemente de residirem 
ou não na província que con-
correm. Aliás, esta solução é 
nova e difere da lei anterior 
que estabelecia que são elegí-
veis os cidadãos moçambica-
nos eleitores desde que resi-
dam no território da província 
há pelo menos seis meses.”

No seu acórdão, o Conse-
lho Constitucional acusa a 
Renamo de ter simpatia pela 
solução da lei revogada. Em 
suma, o Conselho Constitu-
cional invoca a liberdade de 
residência para fundamen-
tar a decisão. (Redacção)

Dando razão aos candidatos da Frelimo

Conselho Constitucional diz 
que é possível ser eleito sem 
capacidade para eleger

O

crição territorial é o atestado 
de residência que consta no 
cartão do eleitor e nada mais.

A Renamo afirma que, 
numa determinada circunscri-
ção, o cidadão eleitor pode ter:

a)  apenas capacidade eleito-
ral activa (a maioria dos casos);

b)  pode ter as duas ca-
pacidades, activa e passi-
va (o caso dos candidatos); 

c)  nunca pode ter apenas a 
capacidade eleitoral passiva.

“Muito justa e pertinente-
mente, uma pergunta emer-
ge: como se pode promover 
a participação de uma deter-
minada pessoa, neste caso as 
candidaturas visadas, para a 
solução dos problemas de um 
universo populacional con-
creto duma área geográfica 
peculiar, quando o pretenso 
e potencial eleitor não esteja 
investido de capacidade de 

   
Como é possível 
que as pessoas a 
serem escolhidas 
(potenciais 
eleitos) para 
promoverem o 
desenvolvimento, 
consolidar a 
democracia, 
nem sequer 
participam, no 
dia da votação, 
na escolha 
do manifesto 
eleitoral que 
exaltam como o 
mais assertivo.
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Sim. O dono do capim 
já terá sido eleito. 

Gaza, de novo!

Ti Gito, a nova senhora 
das estatisticas disse que 

vai resolver o dossier 
Gaza em Dezembro.
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crise. Como sabem, 2015, foi 
o início da “travessia do de-
serto”, com um contexto ma-
cro-económico muito com-
plexo e imprevisível, desde os 
principais indicadores. Mas o 
que fizemos foi ajustarmo-
-nos, adaptarmo-nos. Temos 
sido uma empresa muito resi-
liente e, no meio das dificul-
dades, conseguimos ver opor-
tunidades.

Canal – Pode dar um 
exemplo de um segmento 
difícil que a “Índico” trans-
formou em oportunidade?

Ruben Chivale – O seg-
mento do retalho, por exem-
plo, onde eventualmente nin-
guém presta atenção, ninguém 
está a olhar. Focámo-nos aí e 
tivemos sucesso. Focámo-nos 
no desenvolvimento tecnoló-
gico e na inovação e tivemos 
sucesso. Dados preliminares 
mostram que a indústria do 
seguro, no ano passado, es-
teve em recessão, em menos 
1%, mas nós crescemos 51%. 
Então, tem sido uma com-
binação de factores que vão 
desde a melhoria contínua de 
serviço ao cliente, produtos 
que se ajustam à conjuntura, 
e tem sido isto tudo que nos 
conduz a este objectivo de 
crescimento. Consolidámos 
a nossa marca, as nossas re-
des de distribuição, estamos 
praticamente em todas as 
capitais provinciais. Vamos 
abrir a agência em Lichinga, 
que é a última, em Novembro 
e, com o canal de distribui-
ção das bombas, o canal das 
plataformas digitais, conse-
guimos trazer o público. É aí 
onde penso que está o segredo 
deste crescimento. Os dados 
deste ano já indicam que es-
tamos a começar o Setembro 
e estamos acima daquilo que 
prevíamos para este ano. Já 
conseguimos alcançar aquilo 
que foi o volume de negócio 
do ano passado. Estamos com 
rácios de crescimento rápido.

Canal – O que é que ga-
rante a capacidade financei-
ra de uma seguradora como 
a “Índico”? Como é que se 
prepararam para a nova 
lei dos novos capitais míni-
mos?

Ruben Chivale – O Institu-
to de Supervisão de Seguros, 

já há um ano e meio, aumen-
tou os capitais mínimos. An-
tes eram 33 milhões para o 
“ramo não vida”, onde esta-
mos, agora são 97 milhões de 
meticais. Quando iniciámos 
a nossa actividade, tínhamos 
um capital de 35 milhões de 
meticais. No ano passado, os 
nossos accionistas injectaram 
mais 100 milhões de meti-
cais, e, neste momento, esta-
mos com um capital social de 
135 milhões de meticais, um 
pouco acima do mínimo exi-
gido. Quanto à solvabilida-
de, cumprimos também com 
esse rácio, que é em 100%. 
As nossas contas no ano pas-
sado apontam para um rácio 
confortável, acima do rácio 
exigido, e há ainda na compo-
nente financeira, as provisões 
técnicas e seu caucionamento 
e representação.

Canal – O que é que isso 
significa?

Ruben Chivale – Aqui 
é onde está o calcanhar de 
Aquiles para a nossa indústria 
em Moçambique. As segura-
doras funcionam através da 
partilha de riscos, portanto 
nós temos tratado de resse-
guros, em que os riscos nós 
assumimos depois, partilha-
mos com as resseguradoras 
que nos garantam o conforto 
de que, em caso de uma perda 
substancial, teremos alguém 

por exemplo, na Tanzânia, no 
Uganda e noutros países, o 
que se diz é que se os resse-
guradores forem de qualidade 
com “Rating A” pela “Stan-
dard & Poor’s”, reconhece-se. 
O que a nossa lei diz é que, se 
nós queremos que esses acti-
vos passados pelas ressegu-
radoras sejam reconhecidos, 
esses activos devem estar lo-
calizados em Moçambique, 
e é muito complicado. Este 
é um problema que está a ser 
discutido a nível da Associa-
ção Moçambicana de Segura-
doras, no Comité de Finanças 
e já foi submetido a aprecia-
ção, de modo que a nossa ac-
tividade seja acarinhada, para 
que possa crescer de forma 
sustentável.

Canal – Quando o regula-
dor coloca as coisas nesses 
termos, quer-me parecer 
que existe um objectivo que 
que pretende alcançar. Esse 
objectivo já foi transmitido 
às seguradoras?

Ruben Chivale – O ob-
jectivo, no fim do dia, é que 
o contrato de seguro é cele-
brado entre a seguradora e o 
cliente. E o cliente não pode 
estar sujeito a acordos que há 
com terceiros. Se quer assu-
mir o risco do cliente, então 
que assuma a cem por cento 
a criação da provisão. Tem 
alguma lógica e faz algum 

sentido. Mas, sob o ponto 
de vista do negócio, já não é 
sustentável e não é fácil, pois 
fica muito complicado. Quais 
são os instrumentos que com-
põem as provisões técnicas? 
São os investimentos que 
fazemos, e não há muitas al-
ternativas de investimento. 
Portanto, são os depósitos a 
prazo, que só se reconhece, 
se não me engano, 40%, são 
os Bilhetes do Tesouro, aí 
o Estado reconhece 100%, 
acabamos sendo forçados a 
investir nos instrumentos que 
nos garantem reconhecimen-
to para o caucionamento de 
representação em 100% que 
são os Bilhetes do Tesouro. 
O investimento em imóveis 
só se reconhece 35%, por-
tanto, mesmo na tentativa de 
investir, não é o total do que 
se investe que é reconhecido 
para as provisões técnicas que 
tem de se criar. Mas é um de-
safio que foi identificado, está 
sendo estudado e espero que 
tenha uma solução.

Canal – Nos últimos anos, 
o número de seguradoras 
cresceu consideravelmente. 
O mercado suporta tantas 
seguradoras, ou temos que 
usar a estratégia que o go-
vernador Zandamela está a 
aplicar na banca, “poucos, 
mas bons”.

Ruben Chivale – A con-

(Continuação da página 5)

que há-de vir comparticipar. 
Mas a nossa lei não reconhece 
contraparte que é partilhada 
com a resseguradora. Então, 
se eu tenho um negócio de 
uma “Anadarko” com biliões 
de dólares, nós, como “Índi-
co”, ou outra seguradora, te-
mos que criar provisões técni-
cas em 100% do risco, o que é 
impossível. O nosso mercado 
de seguros, como tal, anda à 
volta de 150 a 180 milhões de 
dólares. Como é que vamos 
criar activos suficientes para 
caucionar uma responsabili-
dade de biliões?

Canal – Não assumindo a 
contraparte das ressegura-
doras, de que instrumentos 
financeiros se valem para 
caucionar a responsabilida-
de a cem por cento?

Ruben Chivale – Noutros 
países, a legislação e o regu-
lador simplesmente exige que 
se faça ou se crie condições 
técnicas para a parte que a 
seguradora assume. Portan-
to, aí, sim, a seguradora, para 
assumir um risco, faz contas 
e vê que, dentro do balanço 
e activos, pode assumir res-
ponsabilidades até “x”. Não 
se reconhecendo isto, é um 
problema, é um sacrilégio, 
que penaliza muito as segura-
doras e tem sido um indicador 
financeiro de difícil cumpri-
mento. Se se aceitasse, como, 
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tribuição da nossa activida-
de representa só 1,5 do PIB. 
Existem no mercado vinte 
seguradoras. Eu diria que ain-
da há muito espaço, e é bom 
que venham mais, até para que 
ajudem na disseminação da 
cultura de seguros. Mas, como 
disse, vamos caminhar de for-
ma natural, e a lei da selecção 
natural das espécies há-de se 
impor, e, em dado momento, 
algumas seguradoras terão de 
se fundir, até pelas exigências 
dos capitais mínimos. Algu-
mas vão ser adquiridas por 
capitais estrangeiros. Olhan-
do para as oportunidades de 
“Oil&Gas”, há-de ser num 
processo natural de afinação 
da “champions league”, onde 
vamos ter poucos, mas bons. 
Também a quantidade pode 
até trazer o efeito contrário, 
e começamos a admitir pou-
ca qualidade, e depois não se 
cumpre as expectativas dos 
clientes e pode desacreditar o 
sector no seu todo, portanto, 
penso que é uma questão que 
a reguladora deve olhar com 
atenção.

Canal – Como é que a 
“Índico” está a preparar-se 
para o novo contexto? Por 
um lado, há a questão da in-
clusão, e, por outro lado, são 
os padrões internacionais 
que estão a ser exigidos. Fa-
lou, há pouco, da não aceita-
ção pelo regulador da conta 
das resseguradoras. Numa 
actividade de biliões sem 
risco partilhado, como é que 
pensam entrar e como é que 
se estão a preparar?

Ruben Chivale – É um 
desafio muito grande. Nós, a 
nível da Associação Moçam-
bicana de Seguradoras, temos 
um Comité específico para 
“Oil&Gas”, que já está há lar-
gos meses em busca de uma 
solução. Como “Índico”, esta-
mos a acompanhar atentamen-

te e estamos muitos focados 
nos negócios periféricos à vol-
ta daquilo que é o negócio do 
petróleo e gás, e acredito que 
há-de haver uma solução da 
indústria toda para fazer face 
a esse negócio. Porque, para 
mim, não é um negócio onde 
deve haver competição, por-
que é demasiado. Todos nós 
juntos não teríamos capacida-
de financeira de ficar com esse 
negócio. Por outro lado, as 
exigências que as concessio-
nárias têm, como, por exem-
plo, “Rating A” da “Standard 
& Poor”, que tenhamos expe-
riência de sinistros de mais de 
500 milhões de dólares numa 
realidade em que a indústria 
toda de seguro não chega nem 
à metade desse valor. Então, 
como é vamos ter essa expe-
riência? O que tem ed ser feito 
acho que é alguma pondera-
ção e razoabilidade por parte 
das concessionárias, por parte 
do ISSM, por parte do Institu-
to Nacional de Petróleos, por 
parte do Governo, no sentido 
de se dar uma oportunida-
de de a indústria seguradora 
moçambicana entrar nesse 
negócio de forma suave, para 
que essa entrada nos permita, 
primeiro, aprender o negócio, 
pois não o conhecemos na sua 
profundidade, que permita 
que as apólices sejam emitidas 
aqui em Moçambique, que de-
pois há todo um esquema de 
comissões que é pago, e que 
os impostos sejam pagos aqui 
em Moçambique e que não 
aconteça que o negócio seja 
simplesmente colocado em 
Londres, como em algumas 
ocasiões aconteceu. O argu-
mento forte que tem sido co-
locado é que localmente não 
há capacidade. Mas não há 
capacidade em nenhuma parte 
do mundo. Nenhuma segura-
dora responsável, mesmo a 
maior seguradora, é capaz de 
ficar com o risco de biliões e 

triliões de dólares sem parti-
lhar com os outros, pelo risco 
operacional. Se acontece al-
guma coisa, é um sinistro de 
dois ou três biliões ou triliões 
que tem de pagar, e nenhuma 
seguradora é capaz de fazer 
isso. O negócio de seguro é 
esse de partilha de risco. En-
tão esse argumento de que as 
seguradoras de Moçambique 
não têm em capacidade é um 
pouco falacioso, porque em 
nenhuma parte do mundo uma 
seguradora pode ficar com 
um risco de uma plataforma 
de petróleos e gás, incluindo 
a perda de lucros cessantes, 
as operações. Tecnicamente 
falando, não há. Penso que é 
um argumento para contornar 
o conteúdo local, talvez em 
nome de outros interesses, 
que desconhecemos.

Canal – Recentemente, 
criou-se uma  polémica nas 
redes sociais. Um documen-
to emitido pela “Índico” 
cancelava um contrato de 
seguro em função da apro-
ximação do ciclone “Idai”. 
Fiquei a saber que, depois, 
a “Índico” deu uma expli-
cação, mas fê-lo em circui-
to fechado do sector. O que 
aconteceu, naquele caso em 
concreto? Qual é a prática 
legal sempre que há um de-
sastre anunciado?

Ruben Chivale – Uma das 
características fundamentais 
do contrato do seguro é a 
boa-fé. Há quem diga até má-
xima boa-fé. Nas prelimina-
res, na execução, assim como 
na conclusão do contrato, as 
partes têm de proceder de 
boa-fé. No caso específico, é 
um cliente nosso há mais de 
um ano, que, por suas fon-
tes, soube que o ciclone se 
aproximava, e veio por volta 
das 12h00 do mesmo dia ou 
dois dias antes do ciclone. 
Portanto, fica manifesto que 

este cliente veio fazer o se-
guro com intenção explícita 
de se enriquecer sem causa, 
porque, a partir do momento 
em que temos a certeza de 
que o evento vai acontecer, 
cai por terra todo o conceito 
do seguro. Porque o seguro é 
baseado no risco, um evento 
futuro, incerto, fortuito, que 
escapa ao controlo das partes 
e que pode provocar danos. 
Naquele momento, o evento 
já não era fortuito. Era certo.

Canal – Mas já havia uma 
relação obrigacional. Qual 
é o procedimento?

Ruben Chivale – O contra-
to de seguros é um contrato 
de partes. Podíamos ter toma-
do uma medida mais gravosa, 
que é cancelar o contrato. A 
lei permite isso. Mas acre-
ditando, e até mesmo para 
testar a intenção, se é uma in-
tenção real, e não movida por 
má-fé, dissemos “Vamos sus-
pender”, porque este evento 
já era certo. Não vamos co-
brir este evento, mas se tiver 
a intenção clara de fazer o 
seguro, suspendemos agora, 
mas depois continua, sem 
penalização nenhuma. E foi 
o que se viu. No mesmo mo-
mento, colocou a circular nas 
redes sociais de forma muito 
penosa para a nossa imagem 
e reputação. Dizia que avisou 
que era por causa do ciclone, 
mas não avisou a nós, avisou 
ao corrector. Penso que a nos-
sa acção foi dentro do quadro 
legal. Depois pôs a circular 
também nas redes sociais 
que nós não cobrimos ciclo-
nes. Nós tivemos prejuízos à 
volta de 12 a 15 milhões de 
dólares no “Idai”. Estão pa-
gos, a maior parte. Para dizer 
que cobrimos ciclones, desde 
que o cliente pague e contrate 
essa cobertura.

Canal – Uma questão 
complicada para um em-

pregador em Moçambique 
são os recursos humanos. 
Não sei se existe, em Mo-
çambique, alguma escola de 
formação em seguros, mas 
sei que, por exemplo, até há 
tempos atrás, os cidadãos 
zimbabweanos eram os ges-
tores na maior parte das 
seguradoras, devido à sua 
alta qualificação na maté-
ria. Como é que a “Índico” 
lida com a questão dos re-
cursos humanos e sua qua-
lificação?

Ruben Chivale – A falta de 
recursos humanos competen-
tes é uma realidade. A maior 
parte das seguradoras são ge-
ridas por estrangeiros. É um 
facto. Nós somos uma das 
poucas em que a totalidade do 
“staff” é local. Qual é a abor-
dagem que temos para fazer 
face à falta de mecanismo de 
ensino formal em seguros? É 
a autoformação. Os nossos 
gestores e técnicos benefi-
ciam de formação a expensas 
da empresa. Temos o Charte-
red Insuarence Institute (CII) 
de Londres, onde muitos se 
inscrevem, e alguns já estão 
com diploma internacional 
de grande mérito. Quem na 
nossa indústria aparece com 
o diploma do CII é um espe-
cialista e tem autoridade para 
falar de seguros. Quase toda 
a nossa equipa de gestão está 
nesse processo, e alguns já 
estão muito próximos de ter o 
diploma. A outra abordagem 
é que nós recrutámos recém-
-formados das universidades 
e começámos o processo de 
formação. Para ter um técni-
co de seguros minimamente 
aceitável, leva um mínimo 
de dois anos. Tem estado a 
funcionar. No início, tivemos 
um estrangeiro, impunha-se, 
porque era o arranque, mas 
há três anos que a gestão é to-
talmente moçambicana. 

de Moçambiquede Moçambique
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m menos de qua-
renta e oito horas, 
Filipe Nyusi encon-
trou o substituto de 

Rosário Fernandes, o qual 
fez história ao demitir-se do 
cargo de presidente do Insti-
tuto Nacional de Estatística, 
por se ter recusado a subs-
crever a manipulação dos 
resultados do recenseamen-
to eleitoral, principalmen-
te os da província de Gaza. 

Filipe Nyusi, por despa-
cho presidencial datado de 
30 Agosto, nomeou Eliza 
Mónica Ana Magaua para o 
cargo de presidente do Insti-
tuto Nacional de Estatística.

Rosário Fernandes colocou 
o cargo à disposição quando 
a CNE e o STAE fabricaram 
mais de 300.000 eleitores 
com capacidade eleitoral em 
Gaza, e o regime forçou o 
INE a aprovar esses núme-
ros. Mas Rosário Fernandes 
demarcou-se da fraude e deu 
ordens aos seus técnicos para 
desmentirem os números,  in-
formando que os mesmos só 
seriam possíveis em 2040.

O que aconteceu é que o 
Instituto Nacional de Esta-
tística, baseando-se em da-
dos do Censo de 2017, co-
municou publicamente que 
existem 836.581 cidadãos 
em idade eleitoral na provín-
cia de Gaza, enquanto da-
dos finais do recenseamento 
eleitoral para as eleições de 
15 de Outubro de 2019 indi-
cam que foram inscritos pela 
CNE e Secretariado Técnico 
de Administração Eleitoral 
1.166.011 eleitores na mesma 
província de Gaza. A diferen-
ça entre os números apresen-
tados pelas duas instituições 
é de 329.430 eleitores, uma 
cifra que, sendo muito ele-
vada, é  capaz de influenciar 
os resultados eleitorais nesta 
província e a nível nacional.

A partir daí, o partido Freli-

mo, através dos seus grupos de 
choque, lançou uma virulenta 
campanha para linchar a ima-
gem de Rosário Fernandes, e, 
no auge Nyusi, tratou de cha-
mar a Rosário Fernandes “ca-
pim que cresce mais alto que 
o outro” e prometeu que seria 
arrancado. Rosário Fernandes 
não esperou até ser arrancado. 
Escreveu uma carta a colocar 
o cargo à disposição e, quatro 
dias depois, Nyusi aceitou a 
sua demissão, exonerando-o. 

“Sempre vos disse que es-
tava em serviço provisório e 
que me encontrava no INE ao 
serviço dos interesses supe-
riores do Estado e nunca de 
outros interesses”. É assim 
que começa a mensagem que 
Rosário Fernandes escreveu 
aos seus colegas em jeito de 
despedida. Rosário Fernan-
des era, até à passada terça-
-feira, o presidente do Insti-
tuto Nacional de Estatística.

De toda a mensagem, a 
parte que mais se evidencia 
é a de que nunca esteve dis-

ponível para defender “ou-
tros interesses”, em clara 
alusão à inflação dos núme-
ros do recenseamento elei-
toral na província de Gaza.

Na mensagem de despedi-
da, Rosário Fernandes desta-
cou a dedicação dos seus co-
legas, apesar dos salários não 
competitivos que ganham, se-
gundo diz. “Encontrei em vós 
todos, de uma maneira geral, 
quadros competentes, devo-
tados ao Estado, que embora 
com salário não competitivo, 
se entregam, de forma isenta 
e abnegada, a valores com os 
quais facilmente me identifi-
quei. Desde o simples agente 
de limpeza, motorista, técni-
co, aos dirigentes a vários ní-
veis. O meu muito obrigado, 
vos levo no meu coração com 
um emotivo abraço”, lê-se 
na mensagem que endereçou 
aos seus colegas. (Redacção

A nova directora do INE 
nasceu em 1969. É quadro do 
INE. Tem uma  licenciatura 
em Estatística pela Universi-

dade Nova de Lisboa (1993); 
tem um  mestrado em Eco-
nomia pela Universidade de 
Akron, Ohio, Estados Unidos 
da América (2000); é douto-
randa em Economia pela Fa-
culdade de Economia da Uni-
versidade Eduardo Mondlane.

No INE, já desempenhou 
as seguintes funções:  técni-
ca de estatísticas económicas 
(1994-2001); chefe do Depar-
tamento de Contas Nacionais 
e Estudos Económicos (2001-

2016); directora nacional 
adjunta de Contas Nacionais 
e Indicadores Globais (2016-
2017); directora nacional de 
Contas Nacionais e Indicado-
res Globais (2017-2019).  É 
o novo “capim”, que se pre-
tende que cresça ao nível do 
demais, mesmo que ignoran-
do a ciência, para obtenção 
de ganhos políticos, como é 
o caso dos números do recen-
seamento actual.  (Redacção)
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Nyusi já encontrou substituta de Rosário Fernandes

Eliza Magaua é o “capim que vai 
crescer junto” com os mais de 
300.000 eleitores fantasmas de Gaza

A Inspecção Nacional das 
Actividades Económicas 
mandou suspender a activi-
dade da unidade de produção 
de plásticos que causou into-
xicação de 77 trabalhadores 
da fábrica “Darling”, na cida-
de da Matola. A Darling pro-
duz fios plásticos que as mu-
lheres de renda baixa usam 
para dar efeito como cabelo. 

A porta-voz do INAE, Vir-
gínia Muianga, disse, sema-
na passada, em conferência 
de imprensa, que a medida 
foi tomada na semana passa-
da, depois de se concluir que 
a fábrica precisa de aumen-
tar a ventilação. A unidade 
de produção de plásticos 
funcionava sem autorização.

Explicou que a fábrica 
ainda estava num proces-
so de montagem. Em vez 
de esperar que ficasse to-
talmente montada, eles 
avançaram com o processo 
de produção de plástico, 
causando, assim, a intoxi-
cação dos trabalhadores.

Disse que a investigação 
chegou à conclusão de que a 
fábrica não estava suficiente-
mente ventilada para a quan-
tidade de trabalhadores que 
estavam na sala de produção.

Outras actividades
Virgínia Muianga disse 

que, de 13 a 26 de Agosto, 
a INAE fiscalizou 752 es-
tabelecimentos comerciais 
em todo o país e encerrou 
dois estabelecimentos na 
Namaacha, devido à rea-
lização das actividades 
com classes não autoriza-
das, péssimas condições 
de higiene, falta de fixa-
ção de preços, má con-
servação dos produtos e 
produtos fora do prazo.

Dos estabelecimentos 
fiscalizados, destaca-se a 
área do comércio a retalho 
e o sector do turismo, tota-
lizando 458 estabelecimen-
tos apenas na região Centro 
do país. (Joana da Lúcia)
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Devido a ventilação deficiente

INAE suspende 
actividades da 
“Darling”
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Exmo. Senhor Presidente da República de Moçambique,
Na sequência de um pedido apresentado pelo Fórum de Monitoria do Orçamento 

(FMO), Plataforma das Organizações da Sociedade Civil (OSC), e outros dois mil 
cidadãos, secundados (no processo) pelo Provedor de Justiça, o Conselho Constitu-
cional decidiu, através do seu Acórdão n°5/CC/2019, de 3 de Junho, declarar «a nuli-
dade dos actos inerentes ao empréstimo contraído pela EMATUM, SA, e a respectiva 
garantia soberana conferida pelo Governo, em 2013, com todas as consequências 
legais».

Há que tirar consequências jurídicas.
Como Presidente da República, Vossa Excelência está vinculado, por juramento 

prestado aquando da sua investidura, a «respeitar e fazer respeitar a Constituição» (cfr. 
o n.o 2 do art.o 149 da Constituição da República de Moçambique. Em consequência 
disso, Vossa Excelência pode e deve considerar-se como um «garante da Constituição» 
(n.o 2 do art.o 145 da Constituição), melhor, um «co-defensor» da Constituição, já que 
é idêntica a tarefa constitucionalmente atribuída a outros órgãos constitucionais, sobre-
tudo, ao Conselho Constitucional (cfr. n.o 1 do art.o 240 da Constituição).

Na sua qualidade de Chefe de Governo, a partir desta decisão do Conselho Consti-
tucional, Vossa Excelência não pode partilhar responsabilidades com os seus Minis-
tros, já que estes, a começar pelo Primeiro-Ministro, não têm funções próprias mas 
apenas funções delegadas. Basta ter em consideração que é Vossa Excelência que 
convoca e preside às sessões do Conselho de Ministros (alínea a) do n.o 1 do art.o 
159da

Constituição); apenas podendo delegar essas funções ao Primeiro-Ministro, 
quando se trate de sessões destinadas à implementação de políticas governamentais 
(cfr. a alínea e) do n.o 2 do art.o 204 e o n.o 3 do art.o 201 da Constituição); e que 
neste quadro, o Primeiro- Ministro, apenas exerce funções delegadas e de assessoria 
ao Presidente (art.o 204 da Constituição), podendo ser exonerado, ou demitido a 
qualquer momento (cfr. a alínea b) do n.o 1 do art.o 159 da Constituição). Por maio-
ria de razão, a posição dos restantes Ministros é ainda menos relevante em matéria 
de poderes próprios. Nesta sua qualidade de Chefe de Governo, Vossa Excelência é, 
efectivamente, um “Chefe de Governo”.

E é neste quadro que o FMO vem recordar a Vossa Excelência, partilhando esse 
posicionamento público com a generalidade dos cidadãos interessados, que é neces-
sário extrair consequências jurídicas da decisão do Conselho Constitucional acima 
referida.

EXCELÊNCIA,
Seria contrário ao mais elementar bom senso e à teoria da interdependência de 

poderes que o Conselho Constitucional determinasse a nulidade da dívida da EMA-
TUM e da garantia soberana prestada ao abrigo da contracção daquela, mas o Gover-
no continuasse a negociar o pagamento de um crédito declarado nulo.

A declaração judicial da nulidade do referido crédito fá-lo deixar de existir legal-
mente, pelo que não se pode tentar retirar efeitos de um acto que não produz – e nem 
deve produzir – nenhum efeito jurídico. Seria um inexplicável paradoxo jurídico.

Senão vejamos,
Esta decisão de ilegalidade (em sentido amplo) proferida pelo Conselho Cons-

titucional, nos termos n.o 1 do art.o 244 da Constituição, tem «força obrigatória 
geral». Significa que: (1) vincula todos os órgãos constitucionais, a começar pelo 
Presidente da República e pelo seu Governo, mas também o próprio Parlamento, 
todos os tribunais e todas as autoridades administrativas deste país; e (2) tem força 
de lei, porque as sentenças têm valor normativo (como as leis) para todas as pessoas 
físicas e colectivas (e não apenas para os poderes públicos) juridicamente afectadas 
nos seus direitos e obrigações pelos actos objecto da declaração de nulidade.

Mas mais do que isso, esta decisão é de «cumprimento obrigatório para todos 
os cidadãos, instituições e demais pessoas jurídicas, não [é] passível de recurso, e 
prevalece sobre outras decisões» (n.o 1 do art.o 247 da Constituição); sendo o seu 
incumprimento passível de procedimento criminal (n.o 2 do art.o 247 da Constitui-
ção). Portanto, não é

admissível qualquer convalidação ou sanação a posteriori, destes actos decla-
rados inconstitucionais, seja através de um acto jurídico, seja através de um acto 
estritamente político, ou de qualquer natureza. EXCELÊNCIA,

Como poderia o Governo de um Estado, que se pretende de Direito, persistir em 
pagar uma dívida que o Conselho Constitucional do mesmo Estado declarou nula e 
de nenhum efeito, precisamente por violar gravemente a Constituição e a ordem jurí-
dica moçambicana? Não estaria um órgão de soberania (Conselho Constitucional) a 
dar com uma mão, o que outro órgão (o Governo) se propõe tirar?

Urge, por tudo isto, e salvo melhor opinião, que Vossa Excelência dê ao seu 
Governo instruções claras, precisas, e incondicionais, de abandonar a política que 
vem sendo seguida de escamotear o Acórdão do Conselho Constitucional, com o 
argumento de que (1) os novos bonds foram decididos por resolução do Conselho de 
Ministros; que (2) alegadamente, obtiveram o visto prévio do Tribunal Administra-
tivo, na sua função de Tribunal de Contas; e que, eventualmente, (3) podem vir a ser 
aprovados pelo Parlamento (até ao momento, desconhece-se qualquer intervenção 
parlamentar nesta matéria).

EXCELÊNCIA,
Não há “engenharia jurídica” que permita ao Governo prosseguir na convalidação 

de actos declarados nulos e de nenhum efeito por órgão competente para o efeito. Não 
haverá igualmente nenhuma boa razão jurídico-constitucional que autorize que o Pre-
sidente da República, garante do respeito escrupuloso pela Constituição e pela ordem 
constitucional, omita o dever de, na qualidade de Chefe do Governo, mandar obedecer 
pontualmente a decisão do Conselho Constitucional, sob pena de reunirem-se na mesma 
pessoa, e no mesmo alto cargo, as qualidades de garante e de violador da Constituição, 
simultaneamente.

Não adianta mudar o nome aos “bonds”, ou qualquer outro instrumento financeiro, 
quando a fonte da obrigação constituída permanece a mesma: «o empréstimo contraído 
pela EMATUM, SA, e a respectiva garantia soberana conferida pelo GOVERNO».

Não adianta dizer que há um visto prévio do Tribunal Administrativo, na sua função 
de Tribunal de Contas, já que esse visto apenas reflecte a questão de haver ou não haver 
cabimento orçamental, sem cuidar da validade do que está em causa.

Não adianta, por fim, pretender que o Parlamento possa “branquear” esta dívida frau-
dulenta e ilegal, seja através de que acto for, que terá sempre que revestir a natureza de 
acto normativo.

Porque esse eventual acto normativo é igualmente inválido, porque, não tendo o Con-
selho Constitucional condicionado os efeitos da sua decisão, nos termos do n.o 4 do art.o 
66 da Lei Orgânica do Conselho Constitucional – seguramente porque não viu razões de 
«segurança jurídica, [...] de equidade ou de interesse público de excepcional relevo» que 
o justificassem –, prevalecem os efeitos regra da declaração de nulidade proferidas pelo 
Conselho Constitucional, que aplicou neste caso, subsidiariamente, o Código Civil): consi-
derando nulos todos os negócios celebrados, e que deram origem à constituição da dívida 
(art.o 294 do Código Civil), com efeitos retroactivos (n.o 1 do art.o 289 do Código Civil, 
cfr. n.o 1 do art.o 66 da citada Lei Orgânica do Conselho Constitucional).

O que implica, entre outros aspectos: (1) que o Governo de Moçambique, do qual Vos-
sa Excelência é o Chefe, se tenha que preocupar, doravante, em providenciar mecanismos 
que garantam a restituição de tudo o que já tiver sido (ilegalmente) prestado pelo Estado 
Moçambicano (n.o 1 do art.o 289 do Código Civil); (2) em providenciar mecanismos ten-
dentes á restituição dos bens que ainda estejam na posse do Estado moçambicano (n.o 2 do 
art.o 289 do Código Civil), na medida em que possam constituir um enriquecimento ilícito 
por parte do Estado; (3) instruir o Ministério Público para acautelar que junto do foro con-
vencional competente (certamente de uma jurisdição estrangeira), seja declarada a nulidade 
dos acordos firmados pelo Governo, anteriores à declaração de inconstitucionalidade, por 
estes versarem convenções de pagamento, com dinheiro do Estado moçambicano, de negó-
cios jurídicos nulos. É sabido que a nulidade não produz efeitos jurídicos. Pelo que não se 
deve celebrar acordos que tenham por objecto conferir efeitos jurídicos relevantes a actos 
declarados nulos; e por fim, (4) em desenhar uma estratégia de ressarcimento de even-
tuais vítimas da fraude (bondholders), que junto dos tribunais moçambicanos demandem 
o Estado moçambicano em sede de responsabilidade, com o consequente direito de re-
gresso sobre os seus funcionários e agentes que venham a ser considerados responsáveis 
por esta dívida fraudulenta e ilegal, e sobre os quais o Estado moçambicano terá, a ser 
demonstrada a ilicitude dos actos dos seus funcionários e agentes envolvidos, direito de 
regresso, nuns casos, ou mesmo poderes confiscatórios, caso venha a ser demonstrada a 
responsabilidade criminal de alguns dos envolvidos.

É tudo o que esperamos de quem, aquando da sua investidura, prestou, em acto pú-
blico, perante o Presidente do Conselho Constitucional, os deputados da Assembleia da 
República, e os demais representantes dos órgãos de soberania, o seguinte juramento:

«Juro, por minha honra, respeitar e fazer respeitar a Constituição, desempenhar 
com fidelidade o cargo de Presidente da República de Moçambique, dedicar todas as 
minhas energias à defesa, promoção e consolidação da unidade nacional, dos direitos 
humanos, da democracia e ao bem-estar do povo moçambicano e fazer justiça a todos 
os cidadãos.»

EXCELÊNCIA,
Não haverá exercício fiel do cargo de Presidente da República, tal como assegura-

do no juramento constitucional, quando o seu titular permita, por omissão, que o seu 
Governo desrespeite decisões inapeláveis do Conselho Constitucional e, por essa via, 
desrespeite a própria Constituição.

A ser de forma diferente, estaríamos perante um grave retrocesso civilizacional no 
Estado de Direito que queremos construir, uma crise constitucional sem precedentes, pe-
rante uma situação em que o Governo, dolosamente, desrespeita uma decisão inapelável 
e com força obrigatória geral do Conselho Constitucional e, dessa forma, desrespeita 
também, e sobretudo, a Constituição da República; em adição, também perante um Pre-
sidente da República cuja mão esquerda (a da chefia do Governo) tenta agressivamente 
destruir o que a mão direita (a da garantia de respeito pela Constituição), em colaboração 
com todo o Povo moçambicano vai, teimosamente, conseguindo construir.

De permeio, numa situação de grave violação da decisão do Conselho Constitucio-
nal, deveria o Ministério Público abrir processos-crime por desobediência contra todos 
os membros do Governo envolvidos, incluindo contra Vossa Excelência, por acção e por 
omissão, a coberto do n.o 2 do art.o 247 da Constituição da República de Moçambique, 
e da legislação penal aplicável.

 
 

CARTA ABERTA A SUA EXCELÊNCIA, O PRESIDENTE DA REPÚBLICA DE 
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ministro-adjun-
to da Economia 
e Finanças de 
Portugal, Pedro 

Siza Viera, anunciou, há 
dias, na cidade da Beira, a 
disponibilização, pelo Go-
verno português, de linhas 
créditos bonificadas para 
financiar as empresas de 
capitais portugueses afecta-
das pelo ciclone “Idai”, que 
atingiu a região centro de 
Moçambique, em Março.

A visita do ministro portu-
guês à cidade da Beira tinha 
como objectivo inteirar-se 
da reconstrução e dos apoios 
que o seu país está a fornecer.

“Como sabem, a senhora 
secretária, muito recentemen-
te, anunciou a intenção de 
Portugal em abrir uma linha 
de crédito que apoiasse as em-
presas de capitais portugueses 
afectados pelo ciclone, e é nes-
te âmbito que temos estado a 
trabalhar, e julgo que, já nas 
próximas semanas, estas linhas 
de créditos já estarão à dispo-

sição das empresas”, afirmou 
o ministro Pedro Siza Viera.

As lindas de crédito vão ser 
disponibilizados à banca mo-
çambicana com a participação 
ou apoio do Estado português, 
e que facilitará os empréstimos 
locais. “Precisamente vai con-
sistir nas possibilidades de ban-
cos em Moçambique poderem 
conceder créditos às empresas 
portuguesas ou de capital por-
tuguês que estejam aqui insta-
ladas, para elas fazerem face 

a projectos de investimentos 
e recuperação que tenham em 
condições mais favoráveis em 
que a banca comercial normal-
mente faz. Estas linhas de cré-
ditos vão contar com o apoio 
do Estado português, para per-
mitir que as taxas de juros se-
jam mais baixas do mercado.”

Recorde-se que, aquando da 
conferência para a reconstru-
ção da cidade da Beira, o presi-
dente do Conselho Autárquico 
da Beira, Daviz Simango, ape-

lou ao Governo moçambicano 
para a abertura de uma linha 
de crédito bonificado aos em-
presários locais para financiar 
a sua recuperação. O Gover-
no moçambicano e a banca 
nacional ainda nada fizeram.

O ciclone “Idai” provo-
cou 603 mortos e afectou 
cerca de 1,5 milhão de pes-
soas, e o ciclone “Ken-
neth” matou 45 pessoas e 
afectou 250.000 pessoas.

de Moçambiquede Moçambique

Recuperação após o ciclone “Idai”

Portugal prevê crédito bonificado para 
empresas de capitais portugueses

Assassinato do dirigente da 
comunidade ruandesa

SERNIC diz ter iniciado 
investigações

Serviço Nacional de In-
vestigação Criminal na pro-
víncia de Maputo diz que 
iniciou as investigações 
visando esclarecer o assas-
sinato, na segunda-feira, 26 
de Agosto  de Louis Bazi-
ga, dirigente da comunidade 
ruandesa em Moçambique.

Louis Baziga foi morto 
a tiro na cidade da Mato-
la, na província de Maputo, 
por desconhecidos, ainda a 
monte, quando saía de um 
estabelecimento comercial.

Uma fonte do SERNIC 
disse que já foi feita a pri-
meira autópsia da vítima e 
foram recolhidos todos os 

vestígios que vão conduzir ao 
esclarecimento deste crime.

Em 2016, Louis Baziga foi 
alvo de ameaças de assassi-
nato, um caso que veio a ser 
julgado pelo Tribunal Provin-
cial de Maputo. Na altura, os 
indiciados foram absolvidos, 
por insuficiência de provas. 
Mas a teoria mais próxima da 
verdade é a do serviço dos es-
quadrões da morte do Ruan-
da, que vitimaram Theogene 
Turantsize, ex-vice-reitor da 
Universidade São Tomás de 
Moçambique, em 2012. Até 
hoje, a Polícia moçambica-
na nunca esclareceu o crime. 

 (Redacção)
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Tudo começou com um comentário desinteressado que fiz em con-
versa com alguém muito próximo às individualidades que compe-
tentemente dirigem este semanário. E o comentário era mais ou me-
nos sobre a modesta presença de conteúdo leve e de descontracção, 
com a honrosa excepção do suplemento humorístico “Canalha”, que 
também, devo aqui dizer, que às vezes é bastante cáustico e rude, 
mas sempre a arrancar um sorriso básico de quem percorre todas as 
páginas do semanário de conteúdo indiscutivelmente político. Há 
também as páginas culturais que merecem um aceno positivo. “Nes-
tas páginas respira-se a política a sério”, disse eu à pessoa a quem, 
no intróito, acabei de me referir.
Um comentário que fiz acabou em compromisso e desafio de ser eu 
a assumir as despesas de contribuir com um conteúdo leve. E é ób-
vio que quem fala de “leve” não pode ser confundido com o trivial. 
Aliás, nem estas estariam a ser vistas pelo estimado leitor se eu me 
apresentasse à estrutura editorial deste respeitado semanário como 
alguém que quer debitar trivialidades. Proponho-me, aqui e agora, 
semanalmente, contribuir com ideias fruto de minha experiência 
naquilo que mais amo fazer: cozinhar. E para não feminizar este 
espaço, proponho-me trazer ideias de comidas saudáveis e simples 
que qualquer cidadão pode executar e com custos muito reduzidos, 
adicionando sugestões sobre onde encontrar os ingredientes. Não 
se trata apenas de comida no prato, mas alternativas alimentares 
saudáveis para todos os gostos e bolsos.
E, para este primeiro número, assumo que estamos na transição do 
Inverno para o Verão, e, com isso, se vão mudando também as pre-
ferências na comida. No Inverno, a tendência alimentar é focada 
nas comidas mais calóricas e quentes, para suportar o frio, no Ve-
rão queremos algo que seja leve e fresco. Nesta época, as frutas e 
saladas são opções muito práticas e saudáveis para todas as idades, 
gostos e bolsos.
Pensando em acrescentar frescura ao nosso final de semana, que, 
por sinal, será quente, trazemos aos nossos estimados leitores uma 
sugestão de sobremesa fresca, acessível, prática e muitíssimo sabo-
rosa, para aquela reunião de família e (por que não?) para a sentada 
com a malta.
Normalmente, aos sábados, algumas famílias têm a mesa farta. Uma 
boa feijoada que pode ser acompanhada pelo arroz branco, uma sa-
lada rústica, uma carne assada ou grelhada.
Qualquer que seja a escolha do nosso estimado leitor, trazemos uma 
sugestão de sobremesa que acompanha desde a nossa matapa mo-
çambicanamente divinal até ao mais picante “briyani/biryani” das 
Ásias.
É pensando em trazer algo doce, refrescante, saboroso e muito aces-
sível, que sugerimos para este final de semana: 

Por: Da Glória Cumba 

Ideias e sabores 
alternativos 

Creme de leite com gelatina

Ingredientes
– Três pacotes de gelatina de morango ou outro sabor ao seu gosto
– 1 litro de creme de nata
– Uma lata de leite condensado
– Uma lâmina de gelatina incolor
Todos estes ingredientes podem ser encontrados desde o supermer-
cado convencional até ao contentor da esquina, no bairro, tudo com-
binado a um preço não superior a 300 meticais.

Modo de preparar
Numa vasilha (onde irá montar a sobremesa), dissolva os três pa-
cotes de gelatina seguindo as instruções do pacote, e leve a gelar 
até solidificar. Em outra tigela, bata as natas com meia lata de leite 
condensado e a gelatina incolor dissolvida em 5 colheres de chá de 
água. Bata por 5 minutos até ganhar consistência. Com a gelatina 
solidificada, coloque por cima o creme de natas e enfeite com mo-
rangos frescos e leve a gelar por três horas.

Dica – Eu reduzo ligeiramente a quantidade de água para dissolver a 
gelatina e faço sempre a sobremesa de um dia para o outro.

Bom apetite e até ao próximo número.
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osé Fanheiro Cuche-
za, delegado da Fede-
reação Moçambicana 
de Atletismo em Tete 

e membro da delegação da 
mesma no Festival dos Jo-
gos Escolares, realizados 
no mês passado na cidade 
de Chimoio, denunciou que 
as províncias de Maputo, 
Zambézia, Manica e a ci-
dade de Maputo usaram 
atletas federados, violando 
o Regulamento da prova, 
emitido pelo Ministério da 
Educação e Desenvolvimen-
to Humano, que proíbe de 
atletas federados em festi-
vais escolares.

O de Moçambique

encontrou José Cucheza no 
Parque dos Continuadores, 
quando vinha participar nos 
campeonatos nacionais de 
atletismo, que se realizaram 
na semana passada. Aceitou 
falar sobre alguns episódios 
dos Jogos Escolares, tendo 
dito que, se o país quer resul-
tados desportivos palpáveis 
nas selecções, tem que ser 
sério com o trabalho que se 
faz. José Cucheza foi atleta, 
é gestor desportivo e trei-
nador e diz que as mentiras 
desportivas que o país produz 
reflectem-se nas selecções na-
cionais.

Canal de Moçambique 
(Canal) – Como é que de-
correram os Jogos Escola-
res realizados na província 
de Manica?

José Cucheza – Como des-
portista, defendo a verdade 
desportiva. Quando estáva-
mos na fase de preparação, 
o Ministério da Educação e 

Desenvolvimento Humano 
emitiu um Regulamento que 
tinha pontos que as provín-
cias deviam cumprir à risca. 
Superiormente, na provín-
cia de Tete fomos obrigados 
a assinar um documento a 
comprometer-nos que lemos, 
compreendemos e assumimos 
em termos de regras. Esse do-
cumento recomendava a ida-
de de 11 a 16 anos para parti-
cipação e recomendava a não 
participação de federados. No 
atletismo, que é a minha mo-
dalidade, recomendava a par-
ticipação com crachás e sapa-
tilhas. Mas, quando chegámos 
a Manica,  inesperadamente 

encontrámos delegações com 
muitos atletas federados, que 
participaram nos campeona-
tos nacionais de juvenis de 
atletismo e basquetebol.

Canal – Só estas modali-
dades levaram atletas fede-
rados ao festival?

José Cucheza – Estou a 
falar daquilo que vi. Bas-
quetebol e atletismo. Atletas 
federados que até vinham do 
clube Matchedje, vimos os 
nomes nos documentos dos 
campeonatos que se realiza-
ram na cidade de Maputo, e 
esses atletas estavam nos Jo-
gos Escolares. Nós ficámos 

presos naquele Regulamento. 
Cumprimos rigidamente. Era 
obrigatório fazer a acredita-
ção, mas apareceram delega-
ções, como a da província de 
Maputo e a da cidade de Ma-
puto, que não tinham crachás. 
Isso criou espaço para que 
atletas federados entrassem 
em competições com base 
nesses esquemas. A regra era 
o atleta trazer o Bilhete de 
Identidade e crachá para po-
der certificar-se. Nas corridas 
e no salto em comprimento 
apareciam atletas descalços. 
Essas situações acabaram por 
prejudicar aquelas províncias 
que cumpriram rigorosamen-

te o regulamento que o Minis-
tério emitiu. Essa parte não 
foi agradável. Tenho cópias 
de documentos de um dos 
eventos realizados em Ma-
puto. Ainda em Chimoio, de-
nunciámos que há federados 
nas competições, mas não se 
fez nada.

Canal – A quem denun-
ciaram essas situações?

José Cucheza – Escreve-
mos para a comissão organi-
zadora, mas não aconteceu 
nada. Isso dá azo para que, 
nos próximos eventos, outras 
províncias cometam ilícitos 
de levar atletas federados para 

Denuncia José Cucheza, delegado provincial da Federação de Atletismo em Tete

“As províncias de Maputo, 
Zambézia e Manica usaram 
atletas federados”

J
  láudio Saúte

sauteclaudio@gmail.com
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os Jogos Escolares. Aquele 
evento é exclusivamente para 
a pesquisa de talentos. Eu 
assisti a alguns jogos e, por 
aquilo que vi no terreno e em 
algumas modalidades, os ca-
sos mais gritantes são do atle-
tismo, basquetebol e andebol.

Canal – Quais são as pro-
víncias que se notabiliza-
ram no incumprimento do 
Regulamento da prova?

José Cucheza – Eu não 
gostaria de mencionar os no-
mes das províncias.

Canal – Mas o senhor di-
zia que defende a verdade 
desportiva. Não acha que, 
não dizendo os nomes, está 
a colaborar com os que pra-
ticaram o antijogo?

José Cucheza – Estou a fa-
lar da cidade de Maputo e das 
províncias de Maputo, Zam-
bézia e Manica, que levaram 
miúdos que participaram nos 
campeonatos juvenis. Em ter-
mos de idade, estavam apu-
rados, mas  eram federados. 
Há algumas modalidades em 
que a recomendação era me-
tade de atletas com 15 anos e 
outra metade  com 16 anos. 
Apareceram modalidades que 
trouxeram todos de 16 anos. 
Nós deixámos  miúdos em 
Tete.  Isto influenciou nos re-
sultados, porque aquele even-
to visa a pesquisa de talentos, 
e, nesta pesquisa, as crianças 
devem ser moldadas logo à 
partida com princípios éticos 
e verdade desportiva. Não 
podemos permitir que estu-
dantes venham competir com 
atletas federados.

Canal – Durante a selec-
ção de atletas nas provín-
cias, não terá havido coni-
vência dos professores ou 
técnicos?

José Cucheza – São situa-
ções premeditadas pelos pró-
prios técnicos. Eles arquitec-
taram. Naturalmente, não sei 
se houve aval de algumas pro-
víncias. Na província de Tete 
foi rigorosamente cumprido. 
O técnico que arriscasse po-
dia arcar com as consequên-
cias disso. Mas, nas outras 
províncias, apareceram. Nós, 
de Tete, fomos assistir a um 
jogo de basquetebol entre as 

selecções de Tete e província 
de Maputo. Há um atleta de 
Tete que jogou nos juvenis e 
veio a Manica para assistir ao 
Festival e encontrou um atleta 
com quem esteve nos cam-
peonatos de juvenis. Ele disse 
que estava de fora, mas outros 
colegas estavam a competir.

Canal – Quando é que se 
realizaram os campeonatos 
nacionais?

José Cucheza – Os cam-
peonatos nacionais foram de 
basquetebol e realizaram-se 
este ano. Muitos atletas fede-
rados que estiveram lá foram 
vistos nos Jogos Escolares. 
Quando descobrimos isso, 
conseguimos ter o comuni-
cado do campeonato da cida-
de de Maputo, vimos nomes 
de atletas do Matchedje que 
eram federados.

Canal – Além do Ma-
tchedje, quais foram outros 
clubes que levaram atletas a 
Chimoio?

José Cucheza – O que no-
támos com relevância foram 
alguns atletas do Matchedje.

Canal – Então faltou a 
verdade desportiva nos Jo-
gos Escolares?

José Cucheza – Acho que 
sim. Não se pode emitir um 
Regulamento da prova e ser 
violado. O meu problema é o 
da violação do Regulamento 
elaborado pelo Ministério da 
Educação e Desenvolvimento 
Humano e os prevaricadores 
continuarem impunes. É ver-
dade que, naqueles  Jogos, 
não importa os vencedores, 
mas a convivência das crian-
ças também fica prejudicada, 
porque elas sabem que estão 
a competir com alguém que 
tem outro nível. A criança fica 
frustrada, fez um trabalho du-
rante muito tempo, e chega a 
hora da verdade, e o resultado 
é outro. Isso é prejudicial, não 
dá!

Canal – Em que posição 
ficou a província de Tete na 
classificação geral?

José Cucheza – Em nono 
lugar. Mas, se não tivéssemos 
observado a questão da idade 
e de seguir á risca o Regula-
mento, estaríamos mais bem 

colocados. Não sei como é 
que as outras províncias es-
tiveram organizadas. Cada 
técnico tinha um exemplar, 
para estudar o Regulamento 
e saber o que era necessário 
fazer desde a preparação até 
chegar a Chimoio.

Canal – Até que ponto 
isto pode afectar o desen-
volvimento do desporto em 
geral e um país como um 
todo?

José Cucheza – Enquan-
to não haver seriedade nas 
comissões que estiverem à 
frente de todas modalidades 
no país, isto vai-se reflectir 

no trabalho das selecções. 
Passamos o tempo a mentir-
-nos, aqui dentro e, quando 
saímos, apanhamos a verda-
deira tareia.

Canal – Qual é a men-
sagem que deixa para as 
estruturas desportivas do 
país?

José Cucheza – Nas co-
missões técnicas de todas as 
modalidades, é preciso que 
haja seriedade. Não podemos 
colocar pessoas comprometi-
das. Por exemplo, num jogo 
de andebol em Manica, a pro-
víncia de Tete jogava contra 
a província de Maputo, e esta 

última estava a ganhar, mas 
quando Tete começa a recu-
perar e estando quase para 
empatar, o árbitro da partida, 
que vinha de Maputo, man-
dou terminar o jogo quando 
faltavam dois minutos para 
o fim.

Canal – Houve atletas 
sem crachás?

José Cucheza – A cidade 
de Maputo e a província de 
Maputo  participaram sem 
crachás. Quando perguntá-
mos, disseram que a organi-
zação não emitiu. 

de Moçambique
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“Nhao gule wankulo” é a 
designação de uma dança tra-
dicional, originária da zona 
norte da província de Tete, 
e significa “dança dos mais 
velhos”. Durante a semana 
passada, a dança “nhao gule 
wankulo” foi apresentada em 
diferentes pavilhões no de-
curso da FACIM – Feira In-
ternacional de Moçambique.

Segundo Betuel Xavier, 
coreógrafo e técnico do gru-
po, esta é uma das danças 
mais solictadas pelo público, 
pois ela retrata a felicidade 
e os problemas vividos pe-
los camponeses na época da 
sementeira e da colheita da 
produção agrícola. “Somos 
seiscentos membros neste 
grupo. Aqui, estamos repre-
sentados por apenas quinze 
elementos. Estamos a exibir 
esta dança porque conta his-
tórias de vida dos camponeses 
na aldeia rural, desde a prepa-
ração da terra até à colheita”, 
disse Betuel Xavier e acres-
centou que a dança tradicio-
nal “nhao gule wankulo” foi 
a que deu origem ao nome do 
grupo, que é composto por 
cerca de seiscentos elementos 
oriundos da província de Tete.

Betuel Xavier contou ao 
de Moçambiqueque a 

“dança dos mais velhos”, 
tradicionalmente, é dançada 
apenas pelos idosos, geral-
mente após a preparação de 
bebidas tradicionais, desig-
nadamenta “nipha” e “ma-
phassa”, que são distribuídas 
gratuitamente à população. 

“É uma dança para campo-

neses mais velhos. Durante a 
actuação, mostramos as ac-
tividades que são feitas e as 
dificuldades enfrentadas, por 
isso exibimos a figura do ma-
caco, porque ele, normalmen-
te, come o milho plantado, o 
que faz com que o camponês 
fique dias no campo contro-
lando a sua produção. Durante 
a colheita, os idosos preparam 
pessoalmente a bebida para 
comemorar o sucesso da pro-
dução”, disse Betuel Xavier e 
acrescentou: “Apresentamos 
esta dança anualmente, no pe-
ríodo da colheita de todas as 
campanhas.  É uma maneira 
de agradecer aos antepassa-
dos pela produção, e pede-
-se aos mesmos para conce-
derem bênçãos às próximas 
colheitas, onde se pernoita 
durante dois dias, por isso ce-
lebramos durante dois dias”. 

Betuel Xavier disse também 
que a dança já foi apresentada 
em diversos países da África, 
Europa e América Latina, e 
considera isso uma maneira de 
promover a cultura nacional. 

“É uma dança que passa de 
geração em geração. Existe 
desde o tempo colonial. É o 
nosso património mundial, por 
isso nos apresentamos sempre 
aqui, na FACIM, para mostrar 
aos expositores estrangeiros 
e não só. Por causa da nossa 
apresentação nesta Feira, tive-
mos a oportunidade de estar 
em vários países da  África, 
Europa e América. É uma for-
ma de promover a nossa cul-
tura”, concluiu Betuel Xavier.

de Moçambique

Betuel Xavier 
apresentou a 
dança “nhao gule 
wankulo” na FACIM

Por: João de Sousa

Eu estava nos estúdios da 
“Golo” no dia 6 de Setembro. 
Era uma sexta-feira. De repen-
te começo a ouvir vozes. Parei 
a gravação que estava a fazer, 
fui à porta do edifício (onde 
hoje funciona o Ministério da 
Administração Estatal e da Fun-
ção Pública) e observei que, da 
rua do lado do Jardim Tunduru, 
começava a vir muita gente. A 
maior parte deles eram brancos. 
Vinham aos gritos. No dia se-
guinte (sábado), desloquei-me 
ao Rádio Clube porque, perante 
os distúrbios do dia anterior, era 
preciso saber se podíamos fazer 
o relato de futebol programado 
para domingo. Fui eu porque o 
António Alves da Fonseca, que 
normalmente tratava dessas 
coisas, encontrava-se na capital 
da Zâmbia, para a cobertura da 
assinatura dos Acordos de Lu-
saka. Saí de casa por volta das 
14.00 horas. Quando cheguei à 
porta da Rádio, vi muita gente. 
Não estava a perceber o que 
era aquilo. Associei de imedia-
to esse grupo de manifestantes 
ao que eu tinha visto passar no 
dia anterior. Havia música alta 
que era transmitida de apare-
lhos sonoros. Música portugue-
sa fundamentalmente. Entrei, 
dirigi-me aos serviços técnicos. 
Quando lá cheguei, apercebi-
-me que os meus colegas esta-
vam a receber via telefone os 
discursos do Acordo de Lusaka. 
Os invasores bem queriam essa 
bobina. Felizmente nunca tive-
ram acesso a ela porque as ar-
timanhas do técnico de serviço 
permitiram que a bobina ficasse 
muito bem escondida. Questio-
nei sobre o relato de futebol do 
dia seguinte. Eu precisava de 
saber e ninguém me respondia. 
Ou melhor, os invasores esta-
vam tão baralhados que já não 
diziam coisa com coisa. Um 
dizia que era bom que houves-
se relato, porque “o relato é 
uma tradição”. Outros diziam 
que não. O relato podia fazer 
desviar a atenção dos ouvin-
tes para o objectivo principal 
desse movimento chamado 
“Moçambique Livre”. Um 
dos invasores pega em mim e 
leva-me à Sala de Sessões da 
Direcção do RCM, onde eu 
nunca tinha entrado. Na sala 
estavam várias pessoas. Uma 

delas (vim a saber depois que 
se tratava dum tal “locutor Ma-
nuel”) pergunta-me: “Você é o 
João de Sousa?”. Disse-lhe que 
sim. E ele acrescentou: “Ain-
da não sabemos se vai haver 
relato de futebol amanhã. Mas 
nós vamos precisar de si, por-
que temos falta de pessoas com 
capacidade para falar ao micro-
fone. Você vai para os estúdios 
ler as mensagens que lhe for-
mos passando”. Escoltado por 
dois elementos armados desse 
“movimento”, fui até à área de 
estúdios. Fiz o que eles que-
riam que eu fizesse. Li mensa-
gens que um dos invasores me 
ia entregando e colocava mú-
sica. Essencialmente música 
portuguesa. De meia em meia 
hora, tinha de colocar “no ar” 
o Hino Nacional de Portugal. 
Com o andar do tempo come-
cei a aperceber-me da enorme 
confusão que se apoderava dos 
mentores desse “movimento”. 
Pelo menos daqueles (arma-
dos) que me rodeavam. Co-
mecei a verificar que tinha de 
sair dali. Como? Não era fácil, 
porque havia homens armados 
por todos os lados. No átrio 
dos estúdios, nos corredores, 
nas portas de acesso aos ser-
viços técnicos. A determinado 
momento pedi a um dos res-
ponsáveis pela segurança do 
estúdio que me deixasse ir à 
casa de banho, pois precisa-
va de urinar. “Vais, mas tens 
de ser acompanhado”. E fui 
acompanhado por um homem 
armado. No percurso, o meu 
acompanhante diz-me estar 
cansado de levar pessoas à casa 
de banho. Esta era a sua tarefa 
principal. “O senhor, que é da 
casa, sabe onde é a casa de ba-
nho?” Eu disse que sabia. Aqui 
à esquerda há uma casa de ba-
nho, é só descer este corredor 
e pronto. Ele disse “Então, se 
o senhor sabe, vá lá, eu fico 
por aqui”. E ele ficou ali esta-
cionado no átrio do estúdio. E 
eu fui. E claro que, ao invés de 
virar à esquerda, eu virei à di-
reita, para as escadas de acesso 
ao rés-do-chão. Desci na maior 
das calmas. As pessoas que me 
conheciam perguntavam “João, 
já vais?”. Respondia que “Não, 
venho já. Vou tomar banho”. 
Não voltei mais. 

Natal na prisão 
Por conta de ter estado no in-

terior do RCM no dia 7 de Se-
tembro, fui preso a 20 de Dezem-
bro. Fiquei numa cela com mais 
4 pessoas. Durante uma semana, 
nenhum dos presos teve direito 
a qualquer visita. Passei o Natal 
de 1974 na prisão. No dia 27 de 
Dezembro, fomos autorizados a 
sair da cela, para nos encontrar-
mos com os nossos familiares. 
Naquele dia, foram visitar-me o 
António Alves da Fonseca e os 
meus dois irmãos. De repente, 
um oficial aproxima-se e per-
gunta-me “O senhor é que é o 
João de Sousa?”. E eu, “Sim se-
nhor”. E ele, “Pode acompanhar-
-me?”. Entrei numa sala e fui re-
cebido por Jacinto Veloso. Olhei 
para ele. Eu sabia que ele estava 
na Comissão Militar Mista. Ele 
disse “Olá! Tudo bem? Senta-
-te”. Mostrou-me um álbum de 
fotografias enorme. E disse “Vai 
dizendo quem é que tu conheces 
daqui”. Eram centenas de fotos 
de pessoas que estavam do lado 
de fora do edifício do RCM nos 
dias da manifestação. Percorri o 
álbum de ponta a ponta. Disse-
-lhe que não conhecia ninguém. 
Passados 15 minutos ele pergun-
tou-me “Onde é que estão as tuas 
coisas? A tua roupa?”. Eu disse 
“Estão num saco na cela”. Ele 
mandou o funcionário ir buscar 
e depois disse “Podes ir embora, 
estás livre”. Eu perguntei “Pos-
so ir embora?”. E ele, “Podes”. 
Insisti: “Eu quero um comprova-
tivo que me diga que eu não tive 
nada a ver com esse ‘Movimen-
to de Moçambique Livre’”. “Vai, 
que a carta virá depois” – disse-
-me Jacinto Veloso. Felizmen-
te, dias depois enviaram para o 
RCM uma carta informando que 
eu poderia retomar as minhas 
funções. Eu ainda hoje guardo 
religiosamente essa carta. No dia 
28 de Dezembro de 1974, depois 
duma prisão de 7 dias, retomei a 
minha actividade profissional. 
Meses depois deixei a “Golo” 
para passar a ser “locutor de se-
gunda classe do Rádio Clube de 
Moçambique”. 

OBS: Este depoimento foi 
publicado no livro “Mafalala 
1974 – A Grande Operação”, 
da autoria de Aurélio Le Bom
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Uma data na História

7 de Setembro de 1974 
– Acordos de Lusaka
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Programação para o perído de 4 
a 10 de Setembro 

TEATRO

5 de Setembro (quinta-feira)

 à Exibição da peça teatral “A 
boca”, às 18h30, no Centro 
Cultural Brasil- Moçambi-
que.

EXPOSIÇÕES

4 de Setembro (quarta-feira)

 à Patente a exposição “CityX – 
Eu, Maputo”, no Centro Cul-
tural Franco-Moçambicano.

7 de Setembro (sábado)

 à Inauguração da exposição 
“Upcycles 2019”, às 18h30, 
na Fortaleza de Maputo.

ESPECTÁCULOS E CONCER-
TOS

4 de Setembro (quarta-feira)

 à “Despedidas”, actuação de 
Rita Rainho, às 18h30, no 
Centro Cultural Brasil-Mo-
çambique.

5 de Setembro (quinta-feira)

 à Cheny wa Gune, às 18h30, 
na Fundação Fernando Leite 
Couto.

 à Banda “Hodi”, às 19h00, no 
Centro Cultural Franco-Mo-
çambicano.

8 de Setembro (domingo)

 à Concerto de música “gospel”, 
às 18h00, no Centro Cultural 
da UEM.

ENTRETENIMENTO

4 de Setembro (quarta-feira)

 à “Comédias às quartas”, às 
19h00, no “Uptown Café”.

 à “Figure drawing”, às 18h30, 
no “Deal – Espaço Criativo”.

 à “Sabor do Verão”, às 1h00, 
na praia das Palmeiras, no 
Bilene.

5 de Setembro (quinta-feira)

 à Dércio Bahule, às 15h00, no 
Auditório Municipal “Carlos 
Tembe”, Matola.

 à Miguel Xabindza, às 17h30, 
no Hotel Cardoso.

 à Jasse e banda “Malonguis-
sa”, às 19h00, no “Kardápio 
Caseiro”.

 à “Palavras são palavras”, às 
17h30, no “Deal – Espaço 
Criativo”.

 à “Karaoke nigth”, às 20h00, 
no “Kardápio Kaseiro”.

 à “Afro swing”, às 16h00, na 
praia da Costa do Sol.

 à “Sundowner”, às 17h30, no 
Hotel Cardoso.

 à “Juce-Moz”, segunda edição.

 à DJ Malele, às18h00, no “Sna-
ck-Bar” e “Lounge” “La Vida 
Loca”.

6 de Setembro (sexta-feira)

 à “Karaoke” com Filipão Mar-
ques, às 18h00, no “Uptown 
Café”.

 à Sessão de gin e tónica, às 
12h00, no Hotel Cardoso.

 à “Jam session & party time” 
com os DJ’s “2lane” e Paulo, às 
19h00, no “Dathonga”, na praia 
do Tofo.

7 de Setembro (sábado)

 à Lançamento da banda “Notdim, 
às 18h00, no Café e Bar “Gil 
Vicente”.

 à “Poenhalizando”, às 18h30, na 
praia da Costa do Sol.

 à Música tradicional nos bairros, 
às 19h00 no Bairro da Mafalala.

 à Festival “The ride on”, segunda 
edição, às 19h00, na Machava-
-Socimol.

 à “Parado no Bailão”, às 18h00, 
no Bairro da Malanga.

 à “Drift e spinning revolution”, 
às 0h00, no Estádio da Macha-
va.

 à “ Welcome Sumer “, às 0h00, 
no Bairro de Laulane.

 à “Sumer Party”, às 20h00, na 
Bela Vista.

 à Festival gastronómico, às 
10h00, na Matola-Rio.

 à “Festival das maranzhas, Vol 
ll”, às 0h00, na “Quinta Tropi-
cal” da Matola.

 à “Welcome Summer”, com Ma-
rkexodus e Benny Bubblez, na 
Escola Primária e Secundária 
SOS “Hermann Gmeiner”.

 à Festa do primeiro aniversá-
rio do “Sekeleka”, na Av. das 
FPLM, em Maputo.

 à DJ “Supaman” e “Os Heróis da 
Galáxia”, “Beach Sunset Edi-
tion”, às 12h00, no “3l Sunset”.

 à Sessão de moda “Details 
Fashion 2019”, no “Jasmin 
Eventos”.

8 de Setembro (domingo)

 à Dércio Bahule, às 15h00, no 
Auditório Municipal “Carlos 
Tembe”.

 à   Noite de “karaoke” com Chiu-
gate Muhai, às 18h00, no Bar e 
“Lounge” “Ibiza”.

 à Sessão do “Dia do CD” às 
10h00 no “Lapa’s Pro Macha-
va”.

9 de Setembro (segunda-feira)

 à “Karingana, licença para con-
tar”, às 19h00, no Centro Cul-
tural Franco-Moçambicano.

 à “Show dos bairros”, às 
12h00, em Maputo.

10 de Setembro (terça-feira)

 à “Youg best”, às 21h00, no 
Bar do Alto-Maé.

PALESTRAS, SEMINÁRIOS, 
CONFERÊNCIAS

4 de Setembro (quarta-feira)

 à Sessão de aulas em Changana 
e Alemão, às 16h30, no Cen-
tro Cultural Moçambicano-
-Alemão.

 à Seminário sobre a Semana do 
Ensino Técnico-Profissional, 
às 8h00, no Instituto Comer-
cial da Catembe. 

5 de Setembro (quinta-feira)

 à Palestra sobre como libertar 
o seu potencial, às 18h30, no 
Hotel “Afrim”.

6 de Setembro (sexta-feira)

 à Sessão sobre a possibilidade 
de os “designers” aprende-
rem a programar, às 17h30, 
na “Incubadora” do “Standart 
Bank”, em Maputo.

7 de Setembro (sábado)

 à Curso de teatro livre, às 
10h00, no Centro Cultural 
Brasil-Moçambique.

 à Aula aberta de apresentanção 
de televisão, às 8h00, no estú-
dio do “Olhar Artístico”.

 à Curso de técnica de apresen-
tação, às 8h00, no Institudo 
de Audiovisual e Cinema.

 à Palestra sobre como se tor-
nar criador de “full stack”, às 
8h00, na Universidade São 
Tomás.

 à Palestra sobre o perfil ideal 
de um estudante de língua in-
glesa, às 15h30, no Bairro de 
Khongolote.

 Seminário Juvenil, às 9h30, na 
Machava-Socimol.

10 de Setembro (terça-feira)

 à Conversa sobre o “O grito de 
Mueda”, às 18h00, na Funda-
ção Fernando Leite Couto.

 à Debate sobre os 25 anos de-
pois das eleições em Moçam-
bique, “Make up”,  às 14h30, 
no Centro Cultural  Franco-
-Moçambicano.

FEIRAS E NEGÓCIOS

7 de Setembro (sábado)

 à Feira de artesanato e objectos 
de arte, às 9h00, no Restau-
rante “Café e Sol”.

8 de Setembro (domingo)

 à Feira do mercado da terra, às 
10h00, no Jardim dos Profes-
sores.

Agenda cultural e social
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Gritos de súplica, gritos de martírio

Confundiram-se com o estrondear da tempestade
Inatendíveis por incapacidade humana

Ignorados pelo Ciclone Tropical IDAI 

Gritos de crianças esticando braços e submergindo

Gritos de mães com trepidez trepando árvores e 
estendendo braços escorregadios

Com o peso de lágrimas misturadas com lamas, 
sucumbiram a fúria das águas

Desfalecendo com gritos de agonia na ausência de 
socorro 

Trapos vermelhos amarrados em varas assinalavam 
gritos de socorro

Helicópteros sobreavoando em missão de 
reconhecimento 

Tristemente viam gestos de gente sitiada com gritos 
inaudíveis 

Gritos de socorro ainda sem socorro, que a 
tempestade impedia 

Gritos salvando esposa e filhos arrastados entre 
troncos em correntes fortes

Objectos cortantes decepavam impiedosamente 
crianças e velhos

Gritos de socorro sem socorro no lamaçal

Desesperadamente depois da tempestade 
procuravam-se corpos desaparecidos 

Gritos lúgubres com lágrimas lavadas e levadas 
pelas águas

Gritos de mágoas desvaneceram com o sopro funesto 
dos ventos

Gritos de fúria pelo inigmático pairaram no malogro

Gritos inconsoláveis de dor e desespero despiram o 
sentido da vida.

Primeiros Gritos 
de Socorro!

Por: Ventura Mazula

Vivências
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África do Sul volta a abrir a torneira da 
xenofobia e Johannesburg está a ferro e fogo

erante a ausência duma 
resposta inequívoca e 
contundente do Gover-
no da África do Sul, o 

comportamento selvagem de al-
guns sul-africanos foi mais uma 
vez activado, e a xenofobia está 
de volta às ruas da África do 
Sul, um país que vive no limiar 
da violência. Johannesburg está 
a ferro e fogo, e a imprensa in-
dependente sul-africana já fala 
em oito estrangeiros mortos 
em mais uma cruzada de bru-
talidade contra estrangeiros do-
nos de pequenos negócios nos 
subúrbios. Não há informação 
oficial sobre a existência de 
moçambicanos entre as víti-
mas. Dirigindo a sua fúria con-
tra alvos errados, e com cheiro 
a oportunismo, os cidadãos 
nacionais sul-africanos estão a 
atacar imigrantes moçambica-
nos, zimbabweanos, nigeria-
nos, etíopes, bengalis e soma-
lianos, assaltando as suas lojas.

Segundo noticiou a “Bloom-
berg”, na segunda-feira foram 
detidas 41 pessoas. Imagens 
transmitidas pela emissora pú-
blica da África do Sul mostra-
ram pessoas invadindo lojas e 

levando alimentos, álcool e rou-
pas. Segundo a Polícia, no su-
búrbio oriental de Malvern, três 
pessoas morreram num incên-
dio, antes do início da pilhagem. 

Em 2015, um evento si-
milar também fez vítimas 
mortais. Em 2008, cerca de 
60 pessoas foram mortas, e 
50.000 estrangeiros foram for-

çados a fugir das suas casas 
em confrontos semelhantes.

Dewa Mavhinga, directo-
ra da Human Rights Watch na 
África do Sul, disse à imprensa 
que se trata de ataques xenó-
fobos. A Comissão de Direi-
tos Humanos da África do Sul 
disse que está profundamen-
te preocupada com a violên-

cia na província de Gauteng. 
A Polícia alertou que vai re-

primir outros actos criminosos. 
“Aqueles que estão decididos a 
transformar Gauteng num pa-
raíso criminal serão encontra-
dos e enfrentarão todo o poder 
da lei”, afirmou, em comuni-
cado, o comissário da Polícia 
da província, Elias Mawela.

Enquanto se critica a pas-
sividade do Governo sul-
-africano em lidar com esta 
espiral de violência de forma 
exemplar, Ace Magashule, 
secretário-geral do ANC, par-
tido no poder na África do Sul, 
condenou a violência. “Con-
denamos a violência que está 
a ocorrer, independentemente 
dos motivos que as pessoas 
querem apresentar”, disse. Os 
serviços de transporte público 
de Johannesburg suspende-
ram a sua actividade até novo 
aviso, devido à violência.

A Polícia não conseguiu 
dizer o que desencadeou a 
violência, embora o desem-
prego em quase 30%, a am-
pla pobreza e as disparida-
des de rendimento tenham 
sido apontadas como causa. 

Na semana passada, cente-
nas de manifestantes em Pre-
tória, a capital, incendiaram 
prédios, saquearam princi-
palmente empreendimentos 
estrangeiros e entraram em 
choque com a Polícia, que 
disparou balas de borracha 
contra a multidão. (Redacção)
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