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Rosário Fernandes, pois claro!
T

em assinado uma folha 
de serviços de Estado 
por onde passa. É dos 
poucos administradores 

da coisa pública que pode sair 
à rua na convicção de que está 
limpo e com autoridade moral 
e intelectual para falar da ética 
e da luta contra a corrupção. 
Se há alguma improbidade que 
se possa imputar, é, até aqui, 
desconhecida do grande e do 
pequeno público. Sobre a cor-
rupção, tem a fama de ser alér-
gico a ela. Não fala de Samora 
Machel para agradar a plateias 
nem de moralização da socie-
dade para granjear simpatias. 
É um “samoriano” convicto, 
na palavra e no agir. Rosário 
Bernardo Francisco Fernan-
des é o seu nome completo.

Conta-se inúmeras histórias 
sobre si, quando esteve na Au-
toridade Tributária, no período 
de 2015 e 2016. Nem mesmo o 
“gang” das Alfândegas (sempre 
nos “rankings” como os mais 
corruptos), com que o partido 
Frelimo convive na sujeira das 
isenções e “luvas”, foi suficien-
te para lhe sujar o currículo. 
Aliás, desde logo se incompa-
tibilizou com a Direcção-Geral 
das Alfândegas, que gozava de 
grande confiança no partido 
Frelimo, e por várias vezes es-
teve em equação a sua saída. É 
famosa uma festa organizada 
com fundos da Autoridade Tri-
butária que ele próprio recusou, 
porque não é seu estilo usar 
injustificadamente fundos do 
Estado. Histórias como estas 
repetem-se em relação a presen-
tes de compra de consciência e 
lealdade, que sempre recusou 
quando esteve naquele cargo.

Quando foi exonerado das 
funções de presidente da Auto-
ridade Tributária, chegaram-se 
a equacionar outros voos, mas 
acabou por ser “acantonado” no 
Instituto Nacional de Estatística, 
em Junho de 2016. Não mudou 
de postura e, quando lá chegou, 
também houve uma revolução 
na forma de pensar e de proceder 
com a coisa pública. Começa-
ram as habituais cartas anónimas 
para colocar o público contra 
si, mas não tiveram sucesso.

Mas, em Agosto de 2019, 
marcou indelevelmente a histó-
ria do serviço público nacional 
ao apresentar um pedido de de-
missão por incompatibilidades 
com um conjunto de pressões 
que visavam subscrever os nú-

meros falsificados elaborados 
pelo sindicato mafioso do par-
tido Frelimo que está instala-
do no Secretariado Técnico da 
Administração Eleitoral e na 
Comissão Nacional de Eleições.

O STAE disse que recenseou 
1.166.011 eleitores em Gaza, o 
que equivale a dizer que 80% 
da população em Gaza tem 18 
anos, ou é maior de 18 anos 
de idade. Esses números fize-
ram com que Gaza passasse 
de 14 para 23 mandatos, tor-
nando aquela província, por 
via do computador, num dos 
principais círculos eleitorais.

E a lógica era simples: é que 
em Gaza todos vão votar, e todos 
votam num único partido. Nin-
guém fica doente, ninguém viaja 
e ninguém morre, desde o recen-
seamento até ao dia da votação. 
Mas, desta vez, a burla tinha sido 
montada com números assom-
brosos, o suficiente para enver-
gonhar qualquer cidadão de bem 
e com conhecimento estatístico.

Foi então que Rosário Fer-
nandes decidiu entrar em cena 
para acabar com a vergonha. 
Numa primeira fase, preferiu 
fazê-lo discretamente, a ver 
se os fraudulentos se encon-
travam com a razão. Divulgou 

um mapa com carimbo do Ins-
tituto Nacional de Estatística 
contendo dados do Recensea-
mento Geral da População de 
2017. Segundo esses dados, 
em Gaza existiam, nessa altura, 

836.581 cidadãos em idade elei-
toral. Feitas as contas, 329.430 
eleitores eram fantasmas.

Perante a renitência dos ór-
gãos eleitorais, Rosário Fer-
nandes instruiu o director na-

cional de Censos e Inquéritos, 
Arão Balate, para acabar com 
a charada. E Arão Balate foi 
mais didáctico e deu a ver-
dadeira dimensão do camba-
lacho: “Os dados divulgados 
pelos órgãos eleitorais só po-
derão ser alcançados em 2040”.

O Presidente da República, 
Filipe Nyusi, muito agitado 
com a situação, em vez de op-
tar por uma postura mais con-
ciliatória, partiu para o ataque 
“ad hominen” e decidiu apeli-
dar Rosário Fernandes de “ca-
pim que cresce sozinho”, tendo 
dito explicitamente: “Nós não 
queremos estrelas aqui. Não 
queremos sectores-estrelas, in-
dividualmente”. Acrescentou: 
“Não é cada um dizer o que 
pensa e dizer que sabe mais”. E 
prometeu: “Hão-de ser tirados 
como capim comprido que está 
a crescer sozinho”. Estas pala-
vras foram depois reproduzidas 
em campanhas de linchamen-
to público da pessoa de Rosá-
rio Fernandes, levadas a cabo 
por analistas afectos a Nyusi.

Logo a seguir, Rosário Fer-
nandes colocou o seu cargo à 
disposição, em nome da sua 
“maneira de ser e coerência 
com princípios”. Em 27 de 
Agosto, Filipe Nyusi aceitou 
o pedido de demissão de Ro-
sário Fernandes e exonerou-o. 
Para o seu lugar nomeou Eliza 
Magaua. Mas era necessário 
limpar a casa. Em 22 de Outu-
bro, a nova presidente do INE 
também correu com Arão Ba-
late, o outro “capim” que havia 
ficado. Arão Balate foi despro-
movido do cargo de director 
nacional de Censos e Inqué-
ritos, cargo que lhe havia sido 
confiado por Rosário Fernan-
des, o “capim” mais comprido.

Rosário Fernandes foi esco-
lhido por unanimidade pelos 
membros da Redacção do “

de Moçambiquede Moçambique como Figu-
ra do Ano de 2019, por três ra-
zões principais:

¬– primeiro, porque desa-
fiou todo o sindicato mafio-
so dos órgãos eleitorais (exí-
mios em fazer serviços sujos 
a favor do partido Frelimo) e 
apresentou números concretos 
da sua tese e fundamentou-os;

– segundo, não se intimi-
dou, mesmo com as caracteri-
zações pouco recomendáveis 
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(Continuação da página 02)

que saíram da boca do Presi-
dente da República, e não mu-
dou de opinião quanto mais 
isolado foi ficando perante o 
triunfo da injustiça e da fraude;

– terceiro, sem muitos ala-
ridos, colocou o seu cargo à 
disposição, demarcando-se ine-
quivocamente das más práticas, 
independentemente de quem as 
estivesse a chancelar e a patro-
cinar. Mas, mais do que isso, 
mostrou que não estava ali para 
servir agendas que não fossem 
do Estado e para o bem dos mo-
çambicanos e revelou também 
não ter problemas de deixar as 
mordomias e ir para casa quan-
do as suas convicções e valores 
são colocados em causa. Há ges-
tores públicos que subscrevem 
agendas sinistras em nome das 
mordomias que têm, ou porque 
acreditam que a sua dignidade 
reside na viatura e no “smar-
thphone” que usam. Rosário Fer-

nandes mostrou não ser destes.
Rosário Fernandes não se 

transformou em vítima nem em 
vedeta em entrevistas de protago-
nismo. Recolheu-se ao silêncio 
e deixou que os moçambicanos 
fizessem o melhor julgamento.

No meio de tanta imoralidade 
na administração da coisa públi-
ca, Rosário Fernandes demons-
trou que é possível encontrar 
moçambicanos de bem, com 
profundo interesse na normali-
zação do país e das suas institui-
ções e na moralização do Esta-
do. Quem tem problemas com a 
moral e se movimenta em faci-
litismos anti-éticos costuma 
não gostar de Rosário Fernan-
des. E o sistema dominante não 
gostou, tratou-o como “capim”. 
Mas esse “capim” é, para o 

de Moçambiquede Moçambique , o capim 
da nossa esperança, o capim 
que precisa de ser regado para 
tornar este país e as suas insti-

tuições respeitáveis e ao servi-
ço dos moçambicanos. Rosário 
Fernandes faz nascer uma luz 
no fundo túnel, que mostra que 
as pessoas de bem e comprome-
tidas com valores nobres exis-
tem, pessoas em lugares de 
eminência, que os mais novos 
podem ter como referência de 
integridade. Tem falhas? Tem, 
como qualquer outra alma que 
esbarra na falibilidade da natu-
reza humana. Este nosso texto 
não visa prestar culto à sua per-
sonalidade, nem ser um salvo-
-conduto para eventuais postu-
ras desconformes. Não nos 
pretendemos “amiguinhos” de 
Rosário Fernandes, porque não 
é esse o nosso papel. Estaremos 
aqui para censurá-lo sem reser-
vas, quando se justificar. Mas, 
por ora, é apenas para reconhe-
cer-lhe o mérito até aqui. Rosá-
rio Fernandes é incontestavel-
mente a nossa Figura do Ano.

Quem é Rosário Fernandes?
 Rosário Fernandes é economis-
ta, tendo concluído a licenciatura 

na Faculdade de Economia da 
Universidade Eduardo Mon-
dlane dois anos depois da 
Independência, em 1977. 
Tem dois mestrados, um 
em Economia Financeira, 
feito na Universidade de 
Londres, e outro em Ad-
ministração e Desenvol-
vimento, feito na “Wits”.

No ano a seguir à sua li-
cenciatura, foi para a Índia, 

mais concretamente para o Ins-
tituto Superior Bangalore, onde 

se especializou em Adminis-
tração de Projectos.

Em 1992, 
frequen-

tou o 
m e s -
t r ado 
e m 

Economia Financeira, na Universi-
dade de  Londres, no Reino Unido. 
Em 1998, concluiu um outro mes-
trado, desta feita em Administração 
e Desenvolvimento, na Universida-
de  Witwatersrand, da África do Sul.

É da linhagem de dirigentes que 
veio do improvável. Nasceu no 
povoado de Murêma, no posto ad-
ministrativo de Sena, no distrito de 
Caia, na província de Sofala. A sua 
mãe, Maria, era, ai, auxiliar de par-
teira, ida de Chupanga, localidade 
que fica a cinquenta quilómetros.

Fez o Ensino Primário em 
Caia, na Missão de Nossa Senho-
ra de Fátima e na Escola Oficial 
de Murraça. Fez exames na Es-
cola Oficial de Vila Fontes, em 
Caia, e passou com distinção.

Frequentou o Ensino Secundário 
na cidade da Beira, na Missão de São 
Benedito da Manga. Fez exames 
oficiais na Escola Baltazar Rebello 
de Sousa (actualmente, Escola Se-
cundária Sansão Muthemba), tendo 
passado pelo Liceu Pêro de Anaia 
(actualmente, Escola Secundária 
Samora Machel). Mais tarde, veio 
para o Liceu Salazar (actualmente, 
Escola Secundária Josina Machel). 
Em Novembro de 1973, ingres-
sou na Faculdade de Economia da 

Universidade de Lourenço Mar-
ques (actualmente, Univer-
sidade Eduardo Mondlane).

de Moçambiquede Moçambique
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Menção honrosa: 

“Rescue South Africa”: os que nos 
acudiram em primeiro 

Todos os outros vieram depois.

Ian Scher está a coordenar as 
equipas de salvação à partir do 
quartel general improvisado no 
primeiro andar do aeroporto in-
ternacional da Beira. É sexta-feira 
15 de Março de 2019. Beira está 
completamente de rastos e os 
relatos com as poucas comuni-
cações por satélites vão chegan-
do de Búzi sobre vilas inteiras 
submersas e gente desaparecida 
e outra empoleirada nas árvores. 

Ian Scher explica-nos todo mo-
lhado porque chove torrencial-
mente, que a ideia por detrás da 
“The Rescue South Africa” é res-
ponder a situações de emergência 
internacional, representando a 
África do Sul. Já fizeram opera-
ções durante estes anos todos e fo-
ram a vários países, incluindo para 
o Iraque. “Temos cerca de 50 to-
neladas de equipamento de resga-
te que estão armazenados no nos-
so armazém no aeroporto de OR 
Thambo em Johannesburg. Temos 
estado a trabalhar na especializa-
ção com diferentes organizações 
em matéria de salvamento. E du-
rante todos esses anos já forma-
mos cerca de 4500 pessoas” disse. 

Quando quase ninguém sabia 
o que se estava a passar no Búzi, 
Ian Scher e a sua equipa já esta-
vam em helicópteros e barcos a 
salvar gente. Só o canal televisi-
vo “eNCA” estava a transmitir 
o desastre, porque o seu repór-
ter integrou a comitiva de Ian.

Explica-nos que viram o ci-
clone a formar-se perto de 10 
dias antes e concluíram com a 
ajuda dos equipamento de que 
dispõe que o ciclone iria atin-
gir a terra entre quinta à sábado 
(7 a 9 de Março). “Decidimos 
avançar com equipamento e com 
as nossas forças especiais e con-
duzimos via terrestre até aqui”. 

Ian e a sua equipa chegaram na 
sexta-feira. “chegamos aqui na 
sexta-feira, depois de na quinta-
-feira  o ciclone já ter atingido a 
cidade. “Fomos  primeira equipa a 
chegar as zonas afectadas e fomos 
capazes de fazer alguns resgates 
espectaculares na própria sexta-
-feira”. Na mesma sexta-feira à 
noite, segundo nos disse, foram 
resgatadas 22 pessoas que estavam 
empoleiradas em cima das árvo-
res. “Fomos de barco até às zonas 
inundadas e nadamos até onde es-
tavam as pessoas. Pegamos bebés 

e mulheres que estavam nas árvo-
res nadamos até aos barcos. Nos 
dias seguintes já com helicópte-
ros da força aérea sul-africana as 
coisas tornaram-se mais fáceis”. 

Disse que tendo sido terminada 
a fase de resgate estão a usar os 
helicópteros apenas para trans-
portar alimentos urgentes para as 
pessoas que estão sitiadas sem co-
mida e sem água. “E durante esse 
trabalho continuamos a ver se há 
alguém que terá ficado em alguma 
árvore ou tecto. E nesse trabalho 
não estamos a usar apenas os he-
licópteros das forças aéreas, todos 
os helicópteros das ONG’s que 
estão aqui estamos a usar” disse. 

Sobre a sua equipa explicou 
que tem pilotos e nadadores. 
“Os nadadores são pessoas trei-
nadas em águas de corrente alta, 
como rios”. Para Beira trouxe uma 
equipa de 15 elementos que fo-
ram selecionados “de emergência”. 
“Sabíamos que tipo de resgate ví-
nhamos fazer. Depois tivemos de 
reforçar a equipa com mais cinco”. 

Cinco dias depois, Ian Scher está 
mais repousado e a conversa tam-
bém é mais relaxada. Tem uma “san-
dwich” na mão e um refrigerante. “A 
fase de resgate terminou já estamos 

a regressar, porque a fase que se se-
gue é de alimentar os resgatados”. 
A maior dificuldade segundo diz 
não foi nadar nem pilotar aviões em 
condições difíceis. Foi lidar com a 
teimosia das pessoas. “Quando a 
água começou a baixar, encontra-
mos pessoas que não queriam vir a 
Beira ou serem movidas para outros 
pontos secos ou altos. Queriam co-
mida e cobertores e medicamentos, 
porque já estavam prontas para re-
começar as suas vidas” desabafou. 

Os integrantes que que fazem par-
te do “The Rescue South Africa” são 
voluntários. Eles fazem trabalhos de 
emergência. Alguns para a Polícia, 
alguns para Universidades, alguns 
para os serviços de emergência do 
Estado.  “Temos os nossos trabalhos 
normais. Sob ponto e vista de nego-
cio nós formamos pessoas em maté-
ria de salvamento. Temos sucursais 
nos Estados Unidos, no Japão. É 
com o dinheiro das formações e al-
gumas doações que sobrevivemos. 
Estavam a espera que a estrada fosse 
reparada” contextualizou. O Canal 
de Moçambique faz uma menção 
honrosa à equipa do “The Rescue 
South Africa” pelo papel crucial 
que teve no desastre de Março.    

as primeiras horas do 
“salve-se quem puder” 
imposto pelo ciclone 
“Idai” e pelas cheias 

no Búzi, em Março, houve uns 
heróis anónimos que, mais do que 
qualquer um, sabiam uma semana 
antes da tragédia que a desgraça 
seria gigantesca. É a equipa de 
salvação da “The Rescue Sou-
th Africa”. É uma organização 
não-governamental fundada em 
2001, especializada em buscas 
e salvação. O grupo é dirigido 
por um homem de 70 anos mui-
to simpático e que respira expe-
riência. Está claramente fora de 
forma com a barriga avantajada, 
mas é preciso seguir-lhe as ins-
truções para estar vivo em situa-
ções de extrema complexidade 
natural. Chama-se Ian Scher e 
está a repousar juntamente com 
o responsável pelas operações 
de resgate, Travis Trower. Ian 
significa “primeiro”, em afri-
kaans, e coincidentemente, ele e 
a sua equipa foram os primeiros 
a chegar a Moçambique para ope-
rações de salvação nas primei-
ras horas do “Idai” e das cheias.  

  atias Guente
mtsgnt@gmail.com
M

Ian Scher (de camisete branca) e a sua equipa fizeram milagres em Sofala
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A esperança reside nos cidadãos

ano que termina coincide com o fim do mandato do Gover-
no que tomou posse em 2015. No início de 2020, o mesmo 
Governo toma posse, se calhar com mudança de algumas 

caras, mas com indicação certa da mesma filosofia e do mesmo “mo-
dus operandi”. E nisto somos todos tentados a fazer uma avaliação 
desses cinco anos que foram marcados entre uma promessa de fazer 
diferente e uma suposta ruptura com as más práticas do passado.
E, quanto a nós, não nos parece complicado dizer se essa agenda de 
ruptura com o passado teve, ou não, sucesso. Basta dizer que é ana-
crónico esperar resultados diferentes quando se praticam os mes-
mos actos e confiando no mesto tipo de gente. E a questão central, 
aqui, é a tal promessa de um Governo virado para as soluções dos 
problemas do país, objectivo alcançável com uma outra promessa 
de se fazer rodear por gente seleccionada com base na meritocracia.
Tudo quanto vimos desmente essa indicação, e desembocámos 
no mais do mesmo: amigos, filhos e filhas de amigos a quem se 
deve favores, parceiros de copos e das amigas de ocasião e até 
uns comprovados delinquentes digitais foram, à última hora, cha-
mados para ocuparem postos de relevo. Estamos envergonhados.
À partida, pode-se querer formar um grupo de pessoas que par-
tilham os mesmos códigos, mas o problema é quando esse grupo 
não representa nenhum benefício para o país, quando desse grupo 
não emergem ideias capazes de mudar a rota do abismo que o país 
segue, com direito ao habitual cortejo do “está tudo bem”. É o 
“está tudo bem” que nos trouxe aonde estamos hoje como nação.
E a fotografia do fracasso fica completa com a nova página que 
se abriu no período eleitoral, quando da alta tribuna do Estado, 
saíram insultos e vilipêndios contra um quadro cuja reputação é 
inquestionável. Quando a orquestra da arruaça começa do che-
fe do Estado contra cidadãos que não subscrevem agendas ban-
ditescas como a falsificação de dados eleitorais, então o nosso 
compromisso com a moralidade no país é zero. Não estamos a 
dar nenhum exemplo quando enxovalhamos publicamente qua-
dros que deviam ser protegidos em função da folha de serviço 
exemplar que assinam. E isso não tem nada a ver com vedetis-
mos propensos a ofuscar o brilho do “grande líder”. É mesmo 
uma questão de bom senso e de reencontro com a consciência.
Deste lado, como intervenientes indispensáveis na actividade pú-
blica, habituámo-nos a lidar com os assuntos com honestidade, 
franqueza e, acima de tudo, com verdade, traga ela a dor que trou-
xer. Essa é a nossa marca. E é nesse pedestal que nos colocamos 
para, mais uma vez, dizer que o chefe do Estado esteve muito mal na 
gestão do assunto STAE/INE, ao escolher não só o lado dos maus, 
mas também por não se ter colocado como elemento de estabilidade.
E achamos nós que há sempre uma nova oportunidade que 
se abre para fazer diferente. Mas isso também tem que ver 
com uma vontade genuína de mudar, o que também pas-
sa por um interesse maior em colocar os melhores moçam-
bicanos ao serviço de Moçambique e dos moçambicanos.
O ano de 2020 que vem aí é sem dúvida o ano dos números e da sua 
manipulação para apresentação de narrativas de sucesso. Mas a 
questão central é: como é que esses números se traduzem no prato 
de cada moçambicano? Com a azáfama das decisões finais de inves-
timento, haverá um conjunto de números a serem lançados para a 
economia para justificar a sua estabilidade. Vai-se dizer que as re-
servas internacionais aumentaram, vai-se dizer que o PIB aumentou 
em razão das exportações intimamente ligadas à indústria extrac-
tiva, e, claro, havemos ouvir falar de um sistema financeiro sólido.

Mas daí para o prato do cidadão vai uma grande distância. Es-
ses números, enquanto não se traduzirem em comida ao alcance 
do bolso de cada cidadão moçambicano, não passam de números 
para camuflar a fome generalizada. Em 2019, já tivemos gente 
bem vestida a pedir esmola nos cafés. Não significa que a quali-
dade dos pobres está a melhorar. Não. Esses são os novos ingres-
sos no exército da pobreza. São os que, até há bem pouco tempo, 
tinham algum negócio que funcionava, mas que, com a economia 
directa praticamente impossível, foram atirados para a indignida-
de. Esses vão encontrar aquele exército que já existia de calças 
e blusas rotas, que, às sextas-feiras, toma de assalto as cidades, 
para pedir pão nas lojas dos irmãos libaneses e paquistaneses.
Em 2019, assinou-se um Acordo de Paz em cima do joelho, total-
mente desencontrado duma agenda séria da pacificação do país. O 
resultado está à vista de todos nós. Com uns trocados, compraram-
-se algumas consciências que foram acomodadas em hotéis em 
Maputo, mas a paz não existe. Olhamo-nos agora uns aos outros e 
perguntamo-nos se valeu a pena cuidar do processo de paz como 
uma agenda de autopromoção individual. Claro que não. E é estú-
pido que, hoje que estamos a escrever, haja pessoas e bens que estão 
estacionados de um e de outro extremo, com receio de atravessar 
o país por via terrestre. No meio de tudo isto, há uma companhia 
aérea nacional que agravou os preços das viagens, como quem diz 
que também está em conflito armado contra o cidadão comum.
A moeda nacional, o metical, entrou num turbilhão cam-
bial agonizantemente descendente, a colocar de rastos uma 
economia que sobrevive de importações. O impacto no pra-
to do cidadão foi aterrador. Com os preços da comida, al-
guns a triplicarem, o cidadão foi obrigado a fazer contas so-
bre um cinto que já não tem onde alojar mais um buraco.
A luta contra a corrupção que tentou levar a cabo esbarrou no 
habitual expediente político em que agora já não se sabe bem 
o que estamos a combater, se é a corrupção ou algumas pes-
soas com as quais temos contas a saldar. Prisões preventivas 
expiradas, gente presa sem culpa formada, com o próprio Tri-
bunal Supremo e a Procuradoria-Geral da República a engre-
narem numa lógica bastante estranha. É penoso ver a Pro-
curadoria-Geral da República a arrastar-se nos tribunais da 
África do Sul em busca de uma causa que devia envergonhar 
qualquer magistrado sério. Mas, seja como for, é tudo corolá-
rio de uma Justiça a reboque, quando o dono manda actuar.
Tudo isto parece um manifesto de pessimismo. Mas não é. É a 
realidade com que somos confrontados. E vem aí um 2020 que 
não requer grande inteligência para se saber que será difícil. 
E, nisto tudo, onde reside a esperança? No povo. A esperança 
reside em cada um dos cidadãos que ama este país. Enquanto 
esses moçambicanos de bem continuarem calados, as coisas só 
podem piorar. Em 2020, estaremos aqui para informar com ri-
gor, isenção e profissionalismo. Os cidadãos de bem podem con-
tar com esta plataforma para defesa de um Moçambique capaz 
de cuidar de todos os moçambicanos e fundado na moralidade 
e na honestidade. Um grande abraço do tamanho de todos nós.

de Moçambique
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Opinião

Por Adelino Timóteo

s acontecimentos de 
Brooklyn e de Pretoria 
mostram que o Pais precisa 
de uma vassourada a serio, 

o pais precisa de maos que lhe pu-
xem o lustro, sem medir esforços, 
porque as maos da Procuradoria da 
Republica se revelam incapazes, 
para tanto lixo que polui o Estado 
e a Naçao. Moçambique esta tao 
sujo que precisa de ser txunado, 
a cameçar pela propria procura-
doria, que se tem desdobrado ver-
gonhosamente em trazer Manuel 
Chang de volta a patria. No nosso 
pais falta-nos “txuna justiça”, que 
devia entrar dentro da procurado-
ria, sacudir a poeirada, os cacifos 
purulentos, que cheiram e que os 
juizes de Brooklyn e Pretoria con-
seguem inalar, mas os agentes do 
nosso Ministerio Publico nao con-
seguem enchergar, de tao manifes-
tamente subordinado ao crime de 
colarinho branco. O nosso inerte 
Ministerio Publico se mostra avi-
do das particulas atomicas dessa 
mesma poeira para as fescas da 
ocasiao, para as promoçoes aos lu-
gares mais altos e ao usufruto das 

benesses, nao se incomodando por 
isso em conviver com o lixo da 
corrupçao que guarda nas gavetas 
entupidas de folhas deste processo 
de dividas ocultas, que me parece 
nao mexer com a auto-estima do 
pai de Boustani, ele tao sensivel e 
desavergonhado em ser rico, deve 
amparar o lixo que esconde de-
baixo do tapete, do seu palacete.

O “txuna justiça” deve acabar 
com o trabalho de limpeza mal 
amanhado, que deixa Guebas e 
Massumbuluko impunes, a pas-
seiarem-se, a poluirem o ambien-
te com os cheirosos dolares das 
dividas ocultas. O txuna justiça 
nao pode limitar-se literalmente 
as redondezas da niglegente pro-
curadoria, mas sim nas estranhas 
mais intimas, onde se escondem 
as roupas interiores da nossa oli-
garquia, que enxergamos suja pela 
cortina sordida da anti-corrupçao.

Impoe-se com urgencia um txu-
na Moçambique, porque Os Tres 
Beijos, que txunou as suas con-
tas privadas e de parentes, ser-
vindo-se dos dinheiros alheios, 
passeia-se impunentemente. Nao 

passa de um exercicio cosmetico 
txunar meia duzia de Nhangu-
meles, quando outros sao vistos 
a passearem a sua impunidade. 
Se a vassoura da Buchili tem 
cabo curto e nao atinge o baixo 
das profundezas das comodas e 
da cama empoeirada de Nyusi e 
dos seus filhos, entao devemos 
encomendar cabos longos aos 
chineses que devastaram as nos-
sas florestas, para varrermos as 
contas bancarias dos ladroes que 
nos governam, para varrermos a 
inospita e malcheirosa sede ins-
tituiçao chamada Frelimo, que 
dissimina a imundicie pelas ins-
tituiçoes publicas desacreditadas.

Faz falta uma vassoura a se-
rio, para recolher a poeira de 
que Guebuza falara e afinal par-
te dela esta nos seus cabelos e 
vestuario empoeirados. Nao so-
bra duvidas que um cabo longo 
servira para espantar as paredes 
empoeiradas da Ponta Verme-
lha e as cadeiras de espaldar 
da Presidencia da Republica, 
avassadas por muita sujidade 
de dois mandatos presidenciais.

A poeira pode se revistir na 
forma de dinheiro sujo, com que 
Guebuza forrou as paredes do 
palacio presidencial. Temos que 
sacudir as paredes da Ponta Ver-
melha, com um espanta-po, de 
modo a restituirmos a dignidade 
que ela perdeu. De tanto vermos 
o que se passa ca fora, nada me 
obsta de afirmar particularmen-
te nao serei colhido de surpresa 
caso um dia ouvir que a fortuna 
amassada com o dinheiro das di-
vidas ocultas decora as paredes 
da casa de Angela Leao, do Anto-
nio do Rosario, que ha dolares a 
servirem de tapete a entradas dos 
palacetes dos nossos novos ricos.

A tentativa de esconder e lavar 
o dinheiro sujo, tem passado por 
engenharias que tais, capazes de 
bradar os ceus da nossa integrida-
de e dignidade de moçambicanos, 
como a que temos visto, com os 
G40 a tentarem iludir o iniludi-
vel, a desmentirem o indesmenti-
vel, caindo eles proprios no ridi-
culo. A poeira tem feito das suas 
e torpedeia uns ditos iluminados 
do sistema. A moral corrompida 

do duo dos acefalos Vaz & Sou-
sa reflecte que passamos a contar 
com um tipo de opinantes a preci-
sarem de ajuda psicologica, tanto 
que nao lembram o arco da velha. 
Pensam com a barriga e a unica 
convicçao de ideias que apresen-
tam ‘e o lambebotismo. Enquanto 
o despacho de Nyusi nao chega 
para contentar os seus tristemen-
te celebres engraxadores, estes 
vao encharcando os ouvintes de 
radios e televisoes, com o oxi-
do de carbono das suas alucina-
das e psico-tropicas abordagens.

O partido Frelimo esta a ras-
ca, que o que conta agora na sua 
estrategia de sobrevivencia nao 
sao gente com opinioes lucidas e 
coerentes, nao conta opinioes de 
gente com habilidade de lerem os 
cenarios, mas o de fazer-se com 
acrobatas e trapezistas, que tudo 
fazem para varrer a poeira e a 
imundicie das dividas ocultas e 
da fraude eleitoral, para os sotaos.

Assim, a mentira ‘e o unico es-
cudo e cavalo de Troia de Nyusi e 
a sua camarilha de energumenos.

de Moçambique
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FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÓMICAS E SOCIAIS
Licenciatura em Administração e Gestão de Empresas  
Licenciatura em Gestão de Recursos Humanos
Licenciatura em Gestão de Marketing
Licenciatura em Gestão Financeira
Licenciatura em Administração Pública
Licenciatura em Contabilidade e Auditoria
Licenciatura em Relações Públicas e Assessoria de Direcção
Licenciatura em Organização e Economia de Trabalho

FACULDADE DE CIÊNCIAS JURÍDICAS
Licenciatura na área Jurídico Forense
Licenciatura na área Jurídico – Económico – Empresarial
Licenciatura na área Jurídico – Político – Constitucional

FACULDADE DE CIÊNCIAS   TECNOLÓGICAS
Licenciatura em Engenharia e Gestão Industrial
Licenciatura em Engenharia Ambiental e Gestão de Desastres
Licenciatura em Engenharia e Gestão de Energias Alternativas 
e Recursos Petrolíferos
Licenciatura em Gestão de Tecnologias de Informação e Comunicação
Licenciatura em Engenharia e Gestão da Construção Civil

seu futuro profissional

começa aqui!

Inscrições

2019Abertas

Doutoramento em Paz, Democracia, 
Movimentos Sociais e

Desenvolvimento Humano.

DOUTORAMENTO
Duração: 4 Anos

Início das aulas:  Março de 2020

Contactos:
Universidade Técnica de Moçambique 
 Av. Alberto Lithuli Nrº 418/438 ou através dos telefones: 
Secretaria Geral - 21301102/21302109    •   Email.: mciudm@gmail.com  
Secretaria do Mestrado - 84 02 62 805 / 82 15 93 122  •   Email.: dpgp9udm@gmail.com
Website: www.udm.ac.mz      •    www.facebook.com/udm.mz/  
Maputo – Moçambique 

ALVARÁ Nº 23/UNI-ES/UDM/MCTESTP/2017

MESTRADOS
Duração: 2 Anos

Início das aulas:  Fevereiro de 2020

Mestrado em Direito do Trabalho;
Mestrado em Finanças e Comércio Internacional;
Mestrado em Docência e Gestão do Ensino Superior;
Mestrado em Direitos Humanos Desenvolvimento Económico 
e Boa Governação;
Mestrado em Energias Renováveis;
Mestrado em Administra[ção e Gestão de Empresas;
Mestrado em Gestão dos Recursos Humanos e Liderança.

Inscrições
abertas
2020
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epois da publicação 
do Canal sobre as 
ofertas de três via-
turas de luxo de alta 

cilindrada, no valor de 50 mi-
lhões de rands, mais de um pa-
lacete aos filhos do Presidente 
Filipe Nyusi, por António Car-
los do Rosário, super-PCA das 
empresas fantasmas – EMA-
TUM, MAM e PROINDICUS 
– caiu por terra a minha últi-
ma dúvida de que o povo me-
recia outra sorte e não andar a 
sujeitar-se a ser governado por 
autênticos javalis, uma corja 
de corruptos que se socorrem 
do Estado para atingir fins in-
confessáveis. Nyusi não sabia 
que os seus filhos estariam, 
também,  a comer do prato das 
dívidas odiosas? – Sim, sabia 
perfeitamente do que estava 
a acontecer. Se não sabia, en-
tão,  não é bom gestor de fa-
mília  e, por analogia, pode-
mos concluir que é muito mau 
como chefe do nosso Estado.

O grande papá Nyusi não 
pode vir a público dizer que 
desconhecia tudo isso, como 
tentou fazer em entrevista que 
cedeu em Lisboa. Ele sabia que 
para além dele próprio, os seus 
filhos se mergulharam nos be-
nefícios do calote. Voltamos a 
perguntar, quem não comeu de 
entre a escumalha da Frelimo? 
– Todos comeram com uma co-
lher grande e chutando a bola 
para frente, adiantam a pagar 
a dívida deles  com fundos 
públicos, alegam que querem 
ficar bem no mercado de ca-
pitais, lixando o povo que em 
nada beneficiou da roubalheira. 
Eles arranjaram as suas dívidas 

pessoais e o povo é obrigado 
a pagar a vida folgada que os 
tipos levam. Com o dinheiro 
roubado construíram mansões 
e o povo que mal consegue pôr 
o pão na mesa paga a factu-
ra. Em eleições livres e justas 
Nyusi e Frelimo passariam. O 
povo não se esquece de gatu-
nos que lhe infernizam a vida.

Não pode haver maior vergo-
nha que um povo ser governa-
do por gatunos. Não é por aca-
so nem é por vontade de Deus 
que o nosso país tem vindo a 
regredir em todos os aspectos. 
Estamos, agora, na cauda em 
todas as organizações de que 
fazemos parte e isso se deve à 
maneira errada como estamos 
a ser dirigidos pela Frelimo 
cujos dirigentes perderam a 
vergonha de roubar e a noção 
de Estado de Direito e Demo-
crático. O país foi transforma-
do numa verdadeira capoeira 
aberta dos dirigentes do parti-
do Frelimo onde cada um mete 
a mão e tira o que bem quiser, 
sem temer quaisquer escoria-
ções nem mesma da lei porque 
eles estão não só acima da lei 
como também por cima dela 
e se protegem quando, no ho-
rizonte, aparece algum perigo 
ou ameaça. Quando acossados, 
eles se juntam para se defende-
rem, como está a acontecer para 
livrar Manuel Chang das gar-
ras da justiça norte-americana 
em que jogam tudo ou nada.

A inauguração do segundo 
mandato de Nyusi, prevista 
para 15 de Janeiro próximo, 
marca a reintrodução, no país, 
do sistema multipartidário de 
facto, deitando por terra abai-

xo  as conquistas que o povo 
havia conseguido desde 1994, 
depois de uma feroz guerra en-
tre os moçambicanos. A guerra 
dos 16 anos surgiu como resul-
tado da falta de liberdade e a 
ausência de liberdade expres-
são, de associação e de pensa-
mento faz parte do modus de 
estar do sistema multipartidá-
rio e o seu retorno representa 
um duro golpe às conquistas 
democráticas, até aqui conse-
guidas pelo povo. Em nada a 
Frelimo cedeu de livre e es-
pontânea vontade, desde o sis-
tema multipartidário à liberda-
de de pensar, de organizar-se 
em partidos e coligações foi a 
ferro e fogo e a tudo isso não 
se deve deixar ruinar por ga-
nância de quem quer que seja. 
A pouca liberdade que ainda 
gozamos não é dádiva da Fre-
limo. Não devemos que a Fre-
limo nos roube o nosso futuro.

O povo, os partidos e as or-
ganizações da sociedade civil 
deveriam se empenhar a fim de 
recuperar o terreno perdido, em 
particular, no tempo de Arman-
do Guebuza e com grande des-
taque na governação de Nyusi 
que transformou Moçambique 
em precipício e, muito certa-
mente, num dos piores lugares 
do mundo para se viver, onde 
a vida pesa menos que uma 
pena de andorinha. Agora, 
mata-se por tudo, basta estar 
desalinhado com o poder para 
constar da lista dos candidatos 
a assassinar. Superamos  os 
patamares do sistema colonial-
-fascismo em que era perigo-
so não pertencer ao regime.

Desde a independência nun-

ca um agrupamento de forças 
especiais foram treinadas para 
raptar e assassinar a que pen-
sasse diferente, porém, hoje 
temos os esquadrões da morte 
espalhados por todo o país para 
assassinar os que se opõem à 
Frelimo. Os mais sortudos par-
tem-se-lhes os membros com 
aviso para deixarem de falar 
muito. Falar muito significa 
pensar e expressar de modo 
diferente da Frelimo. Era mui-
to difícil imaginar que pudés-
semos regredir até a tal nível 
de intolerância em que tudo 
se parece  com os primórdios 
da independência. Nessa altu-
ra, era sacrilégio andar desali-
nhado do pensamento oficial.

As novas elites da Freli-
mo morrem de saudades dos 
tempos em que só elas ti-
nham o privilégio de ocupar 
os órgãos públicos de comu-
nicação social e se atribuem 
altos cargos como prémio pe-
los serviços de vassalagem.

Nyusi que chega ao segundo 
mandato através de eleições 
fraudulentas – enchimentos 
de urnas com votos falsos, 
açambarcamento dos órgãos 
eleitorais e das instituições pú-
blicas, incluindo a polícia – não 
está em condições de garantir 
a gestão da coisa pública. Tem 
as mãos sujas de corrupção e 
o lugar de um corrupto é ca-
deia. A Ponta Vermelha deve 
ser um local de boas referên-
cias e não um antro de corrup-
ção onde se traçam estratégias 
de como defraudar o povo. A 
Ponta Vermelha virou um lugar 
de fortes suspeitas de manobras 
que prejudicam o povo e país.

Em Estado de Direito e De-
mocrático, Nyusi teria sido im-
pedido de tomar posse para o 
segundo mandato e obrigado a 
interromper o presente mandato.

Em Moçambique, a corrupção 
não constitui crime. Devemos 
entender que tudo não passa de 
uma brincadeira de adultos jo-
gando à polícia ladrão, num es-
forço quase titânico para enganar 
os mais distraídos. Um corrupto 
não combate a corrupção por-
que ele é o seu agente promotor. 
Acreditar que os corruptos se ba-
tem para eliminar a corrupção é 
uma ingenuidade só comparável 
como o acreditar no Pai Natal 
que traz prendas pela chaminé 
na noite de Natal. O que assis-
timos não nos deixa enganar.

O povo não deve delegar o 
combate à corrupção a corrup-
tos. O combate contra a corrup-
ção é tarefa do povo, a começar 
por exigir eleições livres, justas 
e transparentes. Esta missão 
não ser confiada a estes órgãos 
eleitorais. O STAE, CNE e o 
Conselho Constitucional devem 
ser fundados em outros princí-
pios – as equipas em jogo não 
devem ser árbitros e jogado-
res, ao mesmo tempo. Esta é a 
base do nosso problema que 
tem levado a confrontações en-
tre os militares governamen-
tais e a guerrilha da Renamo.

O povo tem de despertar do 
sono para expulsar os caloteiros e 
fraudulentos do trono. A liberda-
de não cai do Céu, nem será uma 
doação da boa vontade dos nos-
sos vorazes espoliadores, mas 
sim, uma conquista através de 
uma luta abnegada de todos nós.

de Moçambique
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D

Povo merece algo melhor!
Por Edwin Hounnou
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Nacional

Depois de ter encaixado dez milhões de dólares

Frelimo nega agendamento de Sessão Extraordinária 
para Governo explicar seu envolvimento, de Nyusi e 
Guebuza nas dívidas ocultas

s deputados da Freli-
mo na Assembleia da 
República provaram, 
mais uma vez, que não 

têm qualquer compromisso com o 
povo que dizem representar. Mos-
traram, sim, que estão preocupa-
dos em defender os que roubam ao 
povo. Aquela bancada parlamen-
tar, que é maioritária, recusou-se, 
na quinta-feira, 19 de Dezembro, 
a agendar  uma Sessão Extraordi-
nária do Assembleia da Repúbli-
ca, com a presença do Governo, 
para este explicar o envolvimen-
to de Filipe Nyusi e de Arman-
do Guebuza nas dívidas ocultas.

Foi sempre assim desde que a 
VIII Legislatura abriu, estando 
agora já no fim. A bancada parla-
mentar da Frelimo sempre se mos-
trou com uma força de bloqueio a 
qualquer iniciativa da oposição 
que visasse trabalhar com vis-
ta ao esclarecimento das dívi-
das odiosas, avaliadas em mais 
de dois mil milhões de dólares e 
que levaram o país para o lixo e 
para o descrédito internacional.

O segundo-vice-presidente da 
Assembleia da República e porta-
-voz da Comissão Permanente, 
António José Amélia, disse, no 
final de 37.a sessão deste órgão, 
que a Comissão Permanente não 
atendeu ao pedido da Renamo 
por tratar de matérias que es-
tão nas mãos da Justiça e que 
já foram objecto de apreciação 
pela Assembleia da República.

“A Comissão Permanente, reuni-
da na 37.a sessão Ordinária acaba 
de deliberar não assumir o pedido 
da bancada parlamentar da Renamo 
em se convocar a Sessão Extraordi-
nária da Assembleia da República 
para o Governo se esclarecer sobre 
algumas matérias que julgam de 
carácter urgente”, disse, numa con-
ferência de imprensa, o segundo-
-vice-presidente da Assembleia da 
República, António José Amélia.

A fundamentação usada para 
recusar o pedido da Renamo é de 
que o assunto está sob a alçada 
da Justiça. Foi assim desde o pri-
meiro dia em que o escândalo das 
dívidas ocultas veio à superfície

“São vários os argumentos tra-
zidos”, disse António Amélia e 
acrescentou: “Entre eles, é que 
trata-se de um assunto que está a 
ser cuidado a nível das institui-
ções da Justiça”. Disse também 
que, por uma questão de respeito 

pela interdependência dos órgãos, 
a Assembleia da República não 
pode intervir em matérias que es-
tão na administração da Justiça. 
“Tanto é que são matérias que me-
receram a apreciação e deliberação 
desta casa, que recomendou o seu 
envio para os órgãos da Justiça.”

É uma justificação visando ape-
nas evitar que o Governo vá à As-
sembleia da República falar sobre o 
envolvimento de Nyusi (presidente 
da Frelimo) e de Guebuza (ex-
-presidente da Frelimo). É uma es-
tratégia para evitar a exposição de 
ambos. Foi sempre assim. A ban-
cada parlamentar da Frelimo sem-
pre serviu de bloqueio para qual-
quer iniciativa que visasse apurar 
a verdade sobre as dívidas ocultas.

Antes, a bancada parlamentar da 
Frelimo e todo o regime e os seus 
defensores fizeram de tudo para 
convencer que essas dívidas não 
existiam. Quando ficou provado 
que elas existem de facto, montou-
-se uma narrativa segundo a qual 
foi no intuito de garantir a sobe-
rania nacional, através da defesa 
em terra, ar e mar, e desenvolver a 
pesca através da captura do atum. 
Nessa narrativa incluem-se posi-
ções segundo as quais o projecto 
das dívidas tinha a componente 
de Defesa, que era para comba-
ter a Renamo, para se justificar o 
facto de a dívida não ter passado 
pela Assembleia da República 

para a sua autorização, como man-
da a Constituição da República.

Quando se falou pela primei-
ra vez da auditoria da “Kroll”, o 
que se ouviu é que estávamos a 
abrir as portas do país para es-
trangeiros, colocando em causa a 
soberana nacional. Com ou sem 
a vontade da Frelimo, a auditoria 
seguiu em frente, apesar das difi-
culdades de aceder a alguns fichei-
ros, conforme os especialistas da 
“Kroll” reportam no seu relatório.

A oposição na Assembleia da 
República pediu a criação de uma 
Comissão Parlamentar de Inquéri-
to para entender os contornos das 
dívidas. A bancada parlamentar da 
Frelimo mostrou-se contra, com o 
mesmo argumento de que o assun-
to estava ser tratado pela Justiça. 
Mais tarde, a bancada parlamentar 
da Frelimo, usando da sua maio-
ria, inscreveu na Conta Geral do 
Estado de 2014 a dívida de 850 
milhões de dólares contratada para 
a empresa EMATUM. Mais tarde, 
o Conselho Constitucional decidiu 
que a inscrição desta dívida é ile-
gal. Muito recentemente, a mesma 
Frelimo que é maioria na Comissão 
Permanente da Assembleia da Re-
pública, deu “consentimento para 
prender”. Esta formulação anda 
lado a lado com a de “relaxamen-
to” de imunidade. Era tudo para 
dizer que Manuel  Chang (depu-
tado da Frelimo e ex-ministro das 

O

Finanças, que se encontra preso na 
África do Sul, por envolvimento 
nas dívidas ocultas) podia vir para 
Moçambique e seria preso. Era 
uma história para convencer a Jus-
tiça sul-africana a extraditar Ma-
nuel  Chang para Moçambique, fu-
gindo da Justiça norte-americana.

A decisão da Comissão Per-
manente Assembleia da Re-
pública pode ser vista como a 
última empreitada dos actuais 
deputados da Frelimo para ne-
garem a verdade aos moçambi-
canos sobre as dívidas ocultas.

O que a Renamo pedia e 
porquê pediu?

O pedido da Renamo é de 29 
de Novembro, e queria o Gover-

no na Asembleia da República 
para dar explicações sobre o en-
volvimento de Filipe Nyusi nas 
dívidas ocultas.  É que o libanês 
Jean Boustani disse, durante uma 
das sessões do julgamento em 
Brooklyn, que deu um milhão de 
dólares a Filipe Nyusi e que Ar-
mando Guebuza sabia das dívidas 
e até fez alguns pedidos ao libanês 
para o seu filho Ndambi Giebuza e 
para o partido Frelimo, do qual era 
presidente na altura dos factos.

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

Para além de Filipe Nyusi, 
Armando Guebuza, ex- Pre-
sidente da República, tam-
bém recebeu subornos. O 
partido no poder, a Frelimo, re-
cebeu dez milhões de dólares.

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

“Está em causa o bom nome 
do país e a credibilidade do 
Presidente da República, que 
vem sendo citado nas declara-
ções”, disse José Manteigas.

As dívidas ocultas são avaliadas 
em mais de dois mil milhões de dó-
lares. Foram contratada em 2013 e 
2014, durante o mandato de Gue-
buza. Internamente, há vinte argui-
dos, todos ligados ao partido Freli-
mo. Um dos cérebros das dívidas 
é Manuel Chang, que está preso 
na África do Sul desde 29 de De-
zembro do ano passado, onde en-
frenta dois pedidos de extradição, 
um para Moçambique e outro para 
os Estados Unidos da América.

de Moçambiquede Moçambique

COMUNICADO 
A Direcção Comercial da “Canal i” vem, por este 

meio, informar aos anunciantes, aos leitores e ao pú-
blico em geral que a última edição deste ano do sema-
nário de Moçambiquede Moçambique  estará nas bancas na próxima 
terça-feira, 24 de Dezembro de 2019. A primeira edi-
ção do próximo ano estará nas bancas no dia 8 de Ja-
neiro de 2020.

A Direcção Comercial
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camarão-tigre, postas de garoupa e 
caranguejo. “Posso ver a cartolina 
de vinhos?”, pergunta um ministro 
moçambicano, ladeado por um ad-
ministrador de uma empresa públi-
ca, que, pelos comentários, denota 
ter conhecimento apurado sobre 
vinhos portugueses. Pelas mesas 
espalhadas, estão ministros e uma 
variedade de dirigentes moçambi-
canos, que, durante o dia, sobre-
voam de helicóptero e vêem milha-
res de pessoas empoleiradas sobre 
as árvores e tectos de casas daque-
le inferno que se chama “Búzi”.

A contrastar com o ambiente fino 
do “Solange”, e durante a tarde do 
mesmo dia, na Av. de Moçambique, 
no populoso Bairro da Munhava, 
homens e mulheres defronte de um 
armazém submerso e com as águas 
a chegar-lhes aos joelhos, inclinam-
-se e levantam-se, tirando da água 
um produto branco, e fazem mon-
tinhos do lado do asfalto. Parecem 
estar a pescar com as mãos. Apro-
ximamo-nos. Estão a tirar da água 
suja e com as mãos arroz que se 
derramou na noite anterior, quan-
do o armazém foi saqueado por 
várias pessoas. O arroz que estão a 
“pescar” não está nos sacos. Caiu 
avulso na água. Estão a tirá-lo com 
mãos, para fazer secar, porque vai 

ser a refeição da sua salvação. To-
dos estes “pescadores de arroz” têm 
algo em comum: há quatro dias que 
não têm uma refeição digna, por-
que perderam tudo com as águas.

Entre eles, está Dikson Mafigo, 
31 anos. Aprontou alguns monti-
nhos de arroz molhado no asfal-
to, que vai levar para casa. “Sei 
que este arroz pode criar doença, 
mas tenho de escolher entre mor-
rer à fome ou morrer de doença 
depois de comer”, contou-nos.

Como Dikson, há várias outras 
pessoas a apanharem arroz avul-
so do fundo da água turva, para 
secarem. Esses são os mais fra-
cos. São os que não conseguem 
ir a armazéns forçarem a entra-
da para ter acesso a arroz seco 
de qualidade consumível, numa 
jornada de saque aos armazéns.

Na Av. de Moçambique, logo 
depois da ponte que dá acesso ao 
Aeroporto da Beira, estão cerca de 
mil pessoas nas entradas de grandes 
armazéns à espera de uma opor-
tunidade para poderem invadir o 
armazém para terem comida para 
alimentar os seus familiares. Se é 
oportunismo, ou não, agora pouco 
interessa para quem teve a última 
refeição na noite de quinta-feira, 
quando veio o desastre. Há mais 

uma característica para este gru-
po homogéneo de pessoas:  quase 
todas elas enterraram, há dias, um 
familiar vítima do ciclone “Idai”.

Mariano Luís, 28 anos, está na 
porta do armazém da EGT des-
de as quatro da madrugada. A sua 
casa no Bairro “15” desabou. Na 
fuga, perdeu-se a sua irmã mais 
nova, Anita, de 15 anos de idade. 
Até quinta-feira, não se conhece 
o seu paradeiro.  Amanheceu para 
estar na porta do armazém sem cer-
teza de que vai conseguir forçar a 
entrada. “Não tive tempo de pro-
curar a minha irmã ainda, porque 
não temos forças. Pedi à minha 
esposa para ir procurar, e eu estou 
aqui, porque a minha família preci-
sa de comida. Por isso estou aqui. 
Disseram que tinha um armazém 
com comida, e vim ver”, disse.

Entre a multidão, está também 
uma jovem com chinelos nas mãos, 
pronta para fugir, quando a Polícia 
se aproximar ou disparar.  Chama-
-se Cecília. O seu pai, a única fonte 
sustento, faleceu no hospital já na 
madrugada de terça-feira, 19 de 
Março, atingido por uma chapa que 
voava quando tentou sair para ver o 
que se estava a passar. O pai foi en-
terrado na quarta-feira, porque não 
há lugar na morgue. Disse que está 

a dormir na igreja, porque ficou sem 
casa. “Ouvi que aqui tem comida, e 
uma amiga me trouxe. Não temos 
comida desde quinta-feira, que a 
nossa casa desabou, e tudo molhou.”

A Polícia guarda os armazéns pe-
rante uma população desesperada. 
E desespero é o que tem João Felis-
berto. Perdeu a esposa e o filho, so-
terrados por uma parede da casa que 
desabou. Foram enterrados sem dig-
nidade e com recurso a uma carri-
nha de mão, vulgarmente designada 
“Tchova”, que serve para transpor-
tar lixo. Ficou com uma filha que se 
alimenta de cana-de-açúcar desde 
quinta-feira. Madrugou, para ver se 
força a entrada num armazém, para 
ter acesso a arroz.  “A minha filha 
está a alimentar-se de cana-de-açú-
car desde sexta-feira. Não temos 
nada, e eu não posso ficar em casa 
a assistir a uma miúda que perdeu a 
mãe e a irmã a morrerem de fome.”

Histórias como estas repetem-se 
por toda a avenida. É o desespero de 
um povo que se viu deserdado dos 
seus bens da noite para o dia e tem 
de fazer por si para sobreviver pe-
rante uma grande lentidão para pro-
ver ajuda. A ajuda está a demorar a 
chegar a quem realmente precisa. 

Gerald Bourke, do Programa 
Mundial da Alimentação, disse ao 

Os que viram o Apocalipse! 
O evento do ano

O olhar de quem perdeu tudo com o “Idai”. Estas imagens multiplicavam-se pelos centros de reassentamentos

assam poucos minutos 
depois das nove da noite. 
A Beira está uma cidade 
fantasma, descaracterizada 

e sombra de si mesma. As ruas es-
tão desertas, umas bloqueadas por 
árvores caídas, e não há Polícia. 
O BCI, o único banco que está a 
funcionar, tem nas suas ATM filas 
a fazer um quarteirão. Leva-se, no 
mínimo, quatro horas para levantar 
dinheiro. Quem quiser internet ou 
carregar o celular vai ao aeroporto, 
que está apinhado de gente. Na Av. 
Eduardo Mondlane, que dá acesso 
ao palácio colonial do governador 
da província de Sofala, há um lo-
cal iluminado a geradores, e ali 
apinham-se dezenas de viaturas 
de alta cilindrada com tracção, nas 
duas margens. “Lexus”, “Ford”, 
“Land Cruiser”, “Fortuner” dão 
a ideia da “extravaganza” que ali 
se vive. No letreiro luminoso lê-
-se “Solange”. É um restaurante 
requintado que serve os mais finos 
pratos que, com a crise de alimen-
tos, chegam a custar uma pequena 
fortuna. Os empregados ultrapas-
sam-se uns aos outros em velocida-
de estonteantes com pratos de bife, 

  atias Guente
mtsgnt@gmail.com
M

P
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“Canal de Moçambique” que a ne-
cessidade alimentar causada pelo 
desastre é do Nível Três, na escala 
das Nações Unidas. “O Nível Três é 
igual à Síria ou a qualquer outro lu-
gar de guerra, em termos de necessi-
dade alimentar. É o que temos aqui. 
Estamos a ter alguma ajuda da co-
munidade internacional, mas é pre-
ciso mais, porque as pessoas real-
mente precisam de comida”, disse.

Um grupo de jornalistas holan-
deses parou na Av. de Moçambi-
que, e a população confundiu-os 
com funcionários do Programa 
Mundial da Alimentação. Cerca-
ram a viatura, a gritar “Estamos a 
morrer, estamos a pedir comida”. 
Assustados, os jornalistas e o seu 
guia tiveram de se retirar, pensan-
do que fosse um assalto. Mas a 
população estava a pensar que 
eram os brancos que traziam ajuda.

Em cada entrada de armazém 
na zona industrial a segurança está 
a ser reforçada. Um empresário 
dono de um armazém que fabri-
ca biscoitos, e que não aceitou ser 
identificado, descreveu a situação 
como sendo dramática. E se a si-
tuação continuar assim, não haverá 
força policial para conter um exér-
cito de famintos e desesperados. 
Do outro lado da baía, é o Búzi. 
Os helicópteros da Força Aérea 
sul-africana e a sua tripulação fa-
zem milagres num desastre onde 
faltam meios para resgate. A Áfri-
ca do Sul está em peso no terreno.

Com a Força Aérea está a “The 
Rescue South Africa”, uma orga-
nização não-governamental espe-
cializada em buscas e salvação e 
dirigida por um homem de 70 anos 
muito simpático e que respira ex-
periência. Chama-se Ian Scher e 
está a repousar juntamente com o 
responsável pelas operações de res-
gate, Travis Trower. Ian significa 
“primeiro”, em afrikaans, e coinci-
dentemente, ele a sua equipa foram 
os primeiros a chegar a Moçambi-
que para operações de salvação.  
Todos os outros vieram depois. 

Há também a Marinha da 
Índia, que, a partir do por-
to da Beira, vai de barco para 
o Búzi, para resgatar vítimas.

É a partir daqui também que o ci-
dadão inglês Adrian Nance um anti-
go oficial da marinha Real britânica 
coordena os voos feitos por helicóp-
teros para buscas e salvação dos mi-
lhares de moçambicanos que estão 
em cima das árvores e edifícios em 
Buzi. Ele é o líder da organização 
humanitária “Wings like Eagles” 
que juntamente com a “Mercy Air” 
coordenam a decolagem e aterra-
gem de helicópteros numa operação 
que também conta com um grande 
apoio do “Search and Rescue” e 
da força aérea da África do Sul.  

Adrian Nancy explica ao nosso 
jornal que é um dos piores desastres 
humanitários que já assistiu na sua 
vida. “As chuvas foram torrenciais, 

os rios Buzi e Púngue inundaram 
todas as zonas circunvizinhas. Na 
Beira, o ciclone destruiu casas e 
todas infraestruturas e a cidade não 
tem energia, água nem comida. 
Por tanto estamos a falar de três 
desastres ao mesmo tempo” disse.

Se as imagens de multidões em-
poleiradas sobre árvores mostram 
ao mundo a dimensão da tragédia 
em Sofala, mais concretamente no 
distrito do Búzi, cruzado pelos rios 
Púnguè e Búzi, as histórias trazidas 
pelos sobreviventes resgatados são 
ainda mais chocantes. Ao chamado 
“Cais Manarte”, ali no porto da Bei-
ra, é onde chegam as personagens 
das fotos que chocaram o Mundo 
em cada leva de barcos coordena-
dos pela Marinha indiana, que, em 
terra, é apoiada pela Cruz Vermelha 
e pela empresa holandesa “Cor-
nelder”, para primeiros socorros.

No Búzi, a operação consiste 
em usar pequenos barcos e canoas 
para chegar próximo das árvores 
e aos tectos das casas, tirar cinco 
pessoas em cada e levá-las para 
um barco maior, que está próximo 
e que os leva para a cidade da Bei-
ra. Depois dos primeiros socorros, 
essas vítimas são transportadas para 
os centros de acomodação criados 
na Escola Secundária “Samora 
Machel”, no Bairro de Matacuane 
e na Escola Secundária “Mateus 
Sansão Muthemba”, no Esturro.

Acabadinha de chagar do Búzi 
está Isabel Daniel. Tem apenas 28 
anos, mas transporta quatros crian-
ças, que são os seus filhos. Não tem 
marido. A filha mais velha chama-
-se Luísa e tem doze anos. Segue-se 
Daniel, com nove. Cefa tem cinco, 
e Ana, tão pequena, tem só dois ani-
tos. Conta uma história dramática 
de como conseguiu sobreviver em 
cima do tecto com as quatro crianças.

Está sentada, resignada, ali no 
chão do ginásio gimnodesportivo 
da Escola Secundária “Samora Ma-

chel” na Beira e encosta-se a um mo-
lho de roupa molhada, que é o único 
bem que conseguiu salvar. Veio do 
Bairro de Esquezana, no distrito do 
Búzi, e foi resgatada de cima do 
tecto da sua vizinha, na companhia 
de outros. “Na quinta-feira, parecia 
tudo normal. Jantámos, e fui dormir 
com os meus filhos. De repente, co-
meçou a fazer ventania. Comecei a 
ter medo. Juntei todos os meus fi-
lhos, e ficámos num canto. O ven-
to era tão forte, e fechei os olhos. 
Quando abri os olhos, o tecto havia 
saído. Estava a chover e nos encos-
támos num canto e nos cobrimos 
com um plástico. Só que uma pare-
de desabou, e a água que vinha do 
rio começou a encher a vila. Acor-
dei o meu rapaz de 12 anos e lhe 
disse que era tempo para fugirmos, 
senão iríamos morrer. Carreguei os 
dois mais novos, e os dois mais ve-
lhos tiveram que correr juntamente 
comigo. Tinha muito medo. Havia 
chapas a voarem, mas, graças a 
Deus não fomos atingidos”, disse.

Enquanto narra, a bebé Anita 
acorda e começa a chorar inten-
samente. Não é um choro normal. 
Quando lhe perguntámos, disse 
que a bebé tem fome e o corpo 
quente. Tem febres altas, depois 
de várias noites debaixo da chuva.

Questionada sobre como sobre-
viveu desde quinta-feira até hoje 
no tecto, disse que só Deus é que 
sabe. “Até eu já não sabia se iría-
mos sobreviver. Mas estamos aqui. 
Tomávamos água quente, que aque-
cíamos com a madeira, que termi-
nou na terça-feira. Desde o dia em 
que subimos, alguém tinha fósforo 
que estava no plástico. Esse fósforo 
e um apito é que nos mantiveram 
vivos. O apito era para tocarmos 
assim que víssemos um movimento 
de helicóptero ou barco. Mas barco 
só chegou hoje, quinta-feira. Estou 
feliz, porque os meus filhos e eu so-
brevivemos. Mas o meu corpo dói, 

e esta menina está doente. Quando 
chegámos, só recebemos compri-
midos, papa e uma banana, para 
dividirmos nós os cinco”, disse.

Essas histórias repetem-se pelo 
ginásio todo. É um palco de heróis 
e heroínas que sobreviveram qua-
tro dias e três noites sem comida 
nem água e com a roupa molha-
da debaixo da chuva. No chão do 
ginásio da “Samora Machel”, há 
mais histórias que a arrogância da 
tempestade e o atraso da ajuda fi-
zeram surgir. As pessoas foram le-
vadas com vida para terra. Mas as 
condições no local abalam a fé de 
quem conseguiu ter fé de que iria 
sobreviver por quatro dias. Ainda 
não foi dito a ninguém o que vem a 
seguir. Não há colchões nem esteira 
para dormir, pelo menos até sexta-
-feira. Todos estes vêm engrossar 
o exército de desesperados que faz 
vigílias na Av. de Moçambique à 
espera de uma oportunidade para 
assaltar um armazém. Nunca se 
viu algo assim em Moçambique.

Pelo meio, há rumores de que o 
“mayor” local estava escondido. 
Mas não passou de rumor com 
cunho político. Já vai para além 
das 17h00. Entre os escombros do 
Bairro da Manga Chingussura há 
uma retroescavadora a roncar, en-
quanto um grupo de jovens empurra 
com as mãos os troncos de árvores 
que são despedaçados com a aju-
da de uma motosserra  para abrir 
caminho que dá acesso ao hospital 
local, que está engolido pelas árvo-
res que tombaram. O hospital está 
encerrado. Entre os jovens que, 
sem qualquer protecção, fazem o 
trabalho de empurrar troncos, está 
um homem que dá nas vistas. Tem 
botas, umas calças de ganga e uma 
camisa totalmente desabotoada, 
sem capacete. É Daviz Simango, 
o presidente da Beira. Não está no 
acampamento do Governo no ae-
roporto e ajuda a abrir as vias, a 

A ajuda chegava aos copinhos

prioridade número um que o muni-
cípio escolheu depois da tragédia.

A descida a um inferno  chama-
do “Búzi”

É tarde de quarta-feira. Um 
grupo de jornalistas estrangeiros, 
sendo o “Canal de Moçambique” 
o único jornal nacional presente, 
já está vestido com coletes salva-
-vidas no interior da majestosa fra-
gata indiana baptizada com o nome 
“Sujata”. Estamos prontos para ser-
mos baldeados nos “speed boats” 
que nos levarão ao Búzi a custo 
zero. A Marinha indiana tem três 
fragatas estacionadas no porto da 
Beira e veio ajudar na emergência.

Num golpe de relações públicas, 
decide levar jornalistas estrangei-
ros para o Búzi. São quatro “spee-
dy boats” que já foram lançados 
e, à frente, está a equipa da “Al 
Jazeera”, que tem tratamento es-
pecial porque, na equipa, está Tony 
Britley. Quando já só faltava ordem 
para partir, somos todos chamados 
para regressar a terra porque o capi-
tão Varun Singh recebeu uma cha-
mada do Governo a dizer que os 
jornalistas estrangeiros estavam a 
falar mal do Governo e que, a partir 
de agora, o Governo é que coorde-
na quem vai aonde e quem não vai. 
Diplomaticamente, o comandante 
disse que já não vamos “por razões 
de segurança”. Tony Bitley quase 
apanha um ataque. Estamos todos 
desesperados, porque estar em So-
fala sem ir ao Búzi seria um fracasso 
jornalístico de proporções bíblicas. 
No dia seguinte, decidi, por mim, 
fazer o impensável e nem sequer 
informei a Redacção. Recrutei dois 
desesperados jornalistas holande-
ses, e fomos apanhar uma chata, o 
barco monomotor de madeira que 

(Continua na página 16)
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Coral FLNG S.A

PUBLIC ANNOUNCEMENT 

EXPRESSIONS OF INTEREST FOR  TECHNICAL, OPERATION AND 
HSE TRAINING SERVICES FOR THE OIL & GAS AND LNG BUSINESS

Coral FLNG S.A (“COMPANY”), an SPE registered under the laws of 
the Republic of Mozambique for the development of the Coral South 
Project, the first LNG project in Mozambique based on an under con-
struction first worldwide Deepwater Floating Liquefied Natural Gas 
plant, invites interested companies, to submit an Expression of Interest 
for the provision of HSE and Specialized Technical Training Services for 
Oil & Gas and LNG Industry, in Mozambique and abroad. 

SCOPE OF WORK
The scope of the work includes the following: 
ll Provision of competency based Technical Training for Operations 

and HSE for the Oil & Gas and LNG Industry. The subjects of the 
specialized technical training shall include but not be limited to 
Compliance, Marine, HSE, Laboratory, Maintenance and HSE inter-
nal auditing.

ll Implement customized/tailor made programs, tools and solutions 
in order to assess skill and knowledge gaps and close such gaps.

ll Implement a Training Performance and Compliance tool to measure 
training efficiency. 

ll Provide  course completion Certification and relative Accreditation 
attesting that the holders have acquired competencies set out in 
the specific course program (where applicable). 

ll Provide directly or through partners, Certified practical Training on 
real industrial units that have been converted into secured educa-
tional areas. The courses provided shall include different levels of 
seniorities and skills in line with international standards and cover 
various subject areas. 

ll Provide Customized and tailor made Training designed specifically 
to meet COMPANY needs. Such courses shall be provided through 
classroom modules and distance learning or e-learning, as needed.

DOCUMENTATION REQUIRED
Companies interested in this invitation may submit their Expression of 
Interest (EoI) to participate in a tender process for “Technical, Opera-
tion and HSE Training Services for the Oil & Gas and LNG Business” by 
providing the following mandatory information and documentation:

Technical documents
1. A copy of Company’s valid license to operate issued by the relevant 

authority.
2. INEFP valid Certification.
3. Brochure. 
4. Quality Management System certifications and/or Quality Manage-

ment System compliant with international Quality Standards.  
5. Health & Safety Management System certification and/or documents 

providing the Company compliance with international standards.
6. Evidences of minimum 10 years’ experience in the provision of Spe-

cialized Technical Training for the Oil and Gas and LNG Industry and 
relevant references letters for the provision of similar services with 
a specific focus on:

ll HSE Management System implementation;
ll Process safety for LNG;
ll Basic offshore safety induction & emergency training;
ll Laboratory Safety and Management of Chemicals; 
ll Machinery and Instrumentation; 
ll Inert Gas & Nitrogen Systems;
ll Aero derivative Turbines - Operation & Maintenance;
ll Production Chemistry & Flow Assurance;
ll Maintenance Engineering & Ram Analysis.

7. Evidence of any offices/branches/training centers in Mozambique 
and/or abroad.

Administrative documents  
8. A copy of the commercial legal entity registration certificate, with 

legal entity name and contact person for receiving qualification 
and commercial information;

9. In compliance with Mozambican Commercial Code (Decree 2/2005 
dated December 27, 2005) Company shall prove in its EoI to be 
registered or incorporated and duly authorized to operate in Coun-
try. In the event that at the date of EoI submission Company has 
not obtained yet the required proof of registration/incorporation, it 
shall demonstrate that the process of registration/incorporation in 
Mozambique has been already started at the EoI submission date 
and it shall submit a written declaration stating the date it expects 
to prove COMPANY of its registration/incorporation in Mozambique.

10. A copy of Company’s last three years of audited financial state-
ments/Annual Report proving financial capacity for the realization 
of the scope of work; these documents must be provided for the 
Company Group (if applicable) and also for the Company’s entity 
that will potentially enter into the subject contract.

11. Company and group structure with the list of major shareholders 
and ultimate beneficiaries (if not listed in the stock exchange). 

12. In case Company wish to participate 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 
intention to form either a consortium or a JV, must be supported 
by an Agreement or “Memorandum of Understanding” duly signed 
by each entity in the group.

Companies interested in this invitation may submit their Expression of 
Interest by sending all the requested documentation to the following 
email address:
coralflng.procurement@coralflng.com 
IMPORTANT:
The Email submission must refer to the Public Announcement object 
“Provision of Technical, Operation and HSE Training services for the 
Oil & Gas and LNG Industry” and also to the following commodity 
code:
SS04BE08 TRAINING: ENGINEERING
Subject to the delivery and compliance of all the above documenta-
tion, Companies may receive from Eni Rovuma Basin B.V. the Quali-
fication Package. 
Coral FLNG SA will evaluate the above requested documentation and, 
if satisfied, will include the Vendor in the list for invitation to tender 
for “Provision of Technical, Operation and HSE Training services for 
the Oil & Gas and LNG Industry”.
The purpose of the information and documents is to identify qualified 
companies that have the proven capability and recent relevant expe-
rience to be considered for potential invitation to tender for “Provision 
of Technical, Operation and HSE Training services for the Oil & Gas 
and LNG Industry”.
This enquiry shall not be considered as an invitation to bid and does 
not represent or constitute any promise, offer, obligation or commit-
ment of any kind on the part of Coral FLNG SA to enter into any 
agreement or arrangement with you or with any other Company par-
ticipating in this enquiry.
All data and information provided within the application shall not be 
considered as a commitment on the part of CORAL FLNG SA to enter 
into any agreement or arrangement with you, nor shall it entitle your 
COMPANY to claim any indemnity from CORAL FLNG SA.
Data and information clearly marked as “confidential” provided pursu-
ant to this enquiry will be treated as confidential by CORAL FLNG SA, 
and will not be disclosed to non-authorized persons or companies. 
The deadline for submission of Expression of Interest through the 
email above indicated is set for 10/01/2020.
Any costs incurred by the interested companies in preparing the Ex-
pression of Interest shall be solely the entire responsibility of the 
companies, and shall be fully born by such companies which will not 
be entitled to any reimbursement by CORAL FLNG SA and such com-
panies shall have no recourse to CORAL FLNG SA.
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Coral FLNG S.A

ANÚNCIO PÚBLICO
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA FORMAÇÃO EM SERVIÇOS TÉCNICOS, OPERAÇÕES E HSE 

PARA A INDUSTRIA DE PETRÓLEO E GÁS E GNL
A Coral FLNG SA (“EMPRESA”), é uma SPE registada sob as leis da 
República de Moçambique para o desenvolvimento do Projecto Coral 
South, o primeiro Projecto de GNL em Moçambique, assente numa pri-
meira planta de construção mundial de gás natural liquefeito flutuante 
em águas profundas, convida as empresas interessadas,  a apresentar 
uma Manifestação de Interesse pela prestação de serviços de Formação 
Técnica Especializada e HSE para a Indústria de Petróleo e Gás e GNL, 
em Moçambique e no exterior.

ÂMBITO DO TRABALHO

O âmbito do trabalho inclui o seguinte:

ll Serviços de formação técnica baseada em competências para Op-
erações e HSE, para a indústria de petróleo e gás e GNL. O conteúdo 
técnico especializado deve incluir, entre outros, a formação de com-
pliance, Marinha, HSE, Laboratório, Manutenção e Auditoria Interna 
de HSE.

ll implementar programas, ferramentas e soluções personalizadas / 
feitas à medida, para avaliar as lacunas existentes e os conhecimen-
tos para colmatar estas lacunas.

ll implementar uma ferramenta de desempenho e compliance relativa 
à formação para medir a eficiência da mesma.

ll fornecer certificação de conclusão do curso e acreditação relativa, 
atestando que os titulares adquiriram competências definidas no 
programa específico do curso (quando aplicável).

ll fornecer diretamente ou através de parceiros, formação prática cer-
tificada em unidades industriais reais que se converteram em áreas 
educacionais seguras. Os cursos ministrados devem incluir diferen-
tes níveis de antiguidade e habilidades, de acordo com os padrões 
internacionais, e deverão abranger várias áreas.

ll garantir formação personalizada e feita à medida, projectada es-
pecificamente para atender as necessidades da EMPRESA.  Estes 
cursos devem ser ministrados por meio de módulos em sala de aula 
e ensino à distância ou e-learning, conforme necessário.

DOCUMENTAÇÃO REQUERIDA 

As empresas interessadas neste convite podem enviar a sua Manifesta-
ção de Interesse (MdI) para participar de um processo de licitação de 
“Serviços de formação técnica, operacional e HSE para a área de petró-
leo e gás e GNL”, fornecendo as seguintes informações e documentação 
obrigatórias:

Documentos técnicos:
1. Uma cópia da licença válida da empresa a operar, emitida pela auto-
ridade relevante;
2. Certificação válida do INEFP;
3. Brochura;
4. Certificações do Sistema de Gestão da Qualidade e / ou Sistema de 
Gestão da Qualidade em conformidade com os Padrões Internacionais de 
Qualidade;
5. Certificação e / ou documentos do Sistema de Gestão de Saúde e 
Segurança, fornecendo à Empresa serviços conformes com os padrões 
internacionais;

6. Evidências de no mínimo 10 anos de experiência na prestação de 
formação técnica especializada para a indústria de petróleo e gás e GNL 
e cartas de referência, relevantes para a prestação de serviços seme-
lhantes, com foco específico em:

ll Implantação de Sistema de Gestão de HSE;
ll Segurança de processo para GNL;
ll Indução básica de segurança offshore e formação de emergên-

cia;
ll Segurança laboratorial e gestão de produtos químicos;
ll Máquinas e Instrumentação;
ll Sistemas de gás inerte e nitrogênio;
ll Turbinas Derivadas Aero - Operação e Manutenção;
ll Química de produção e garantia de fluxo;

ll Engenharia de Manutenção e Análise de Ram.
7. Evidência de quaisquer escritórios / filiais / centros de formação em 
Moçambique e / ou no exterior. 

Documentos administrativos:
8. Uma cópia do certificado de registo da entidade legal comercial, com o 
nome da pessoa jurídica e a pessoa de contacto para receber informa-
ções comerciais e de qualificação;
9. Em conformidade com o Código Comercial de Moçambique (Decreto 
2/2005, de 27 de dezembro de 2005), a Empresa deve provar no seu 
MdI, estar registada ou incorporada e devidamente autorizada a operar 
no País. Caso a empresa ainda não tenha obtido a prova de registo / 
incorporação da MdI, deve demonstrar que o processo de registo / in-
corporação em Moçambique já foi iniciado na data de apresentação da 
MdI e enviar um documento por escrito/ declaração, indicando a data 
em que espera provar à COMPANHIA o seu registo / incorporação em 
Moçambique.

10. Uma cópia dos últimos três anos de demonstrações financeiras au-
ditadas / Relatório Anual da Companhia comprovando capacidade finan-
ceira para a realização do âmbito do trabalho; estes documentos devem 
ser fornecidos para o grupo das empresas (se aplicável) e também para 
a entidade da empresa que potencialmente celebrará o contrato em 
questão.

11. Estrutura da empresa e do grupo com a lista dos principais accionis-
tas e beneficiários finais (se não listados na bolsa de valores).

12. Caso a Empresa deseje participar como consórcio ou joint ventu-
re,  informações sobre cada membro do consórcio ou joint venture e a 
função de cada participante no projeto em potencial. Essa intenção de 
formar um consórcio ou uma JV deve ser apoiada por um Contrato ou 
“Memorando de Entendimento” devidamente assinado por cada entida-
de do grupo. As empresas interessadas neste convite podem enviar a 
sua manifestação de interesse enviando toda a documentação solicitada 
para o seguinte endereço de e-mail:

coralflng.procurement@coralflg.com

IMPORTANTE:
O envio do e-mail deve se referir ao objecto de Anúncio Público “Prestação de serviços 
para formação Técnica, Operacional e de HSE para a Indústria de Petróleo e Gás e GNL” e 
também ao seguinte código de mercadoria: 

SS04BE08 FORMAÇÃO: ENGENHARIA
Sujeito à entrega e conformidade de toda a documentação acima mencionada, as Empre-
sas podem receber da Eni Rovuma Basin B.V. o Pacote de Qualificação.
A Coral FLNG S.A. avaliará a documentação solicitada acima e, se estiver satisfeita, incluirá 
o Fornecedor na lista de licitações para “Prestação de serviços de Formação Técnica, Ope-
racional e de HSE para a Indústria de Petróleo e Gás e GNL”.
O objetivo das informações e documentos é identificar empresas qualificadas com capa-
cidade comprovada e experiência relevante recente a ser considerada para um potencial 
concurso para “Prestação de serviços de formação técnica, operacional e de HSE para a 
indústria de petróleo e gás e GNL”.
Esta solicitação não será considerada um convite para licitar e não representa ou constitui 
qualquer promessa, oferta, obrigação ou compromisso de qualquer espécie por parte 
da Coral FLNG S.A., de celebrar qualquer acordo ou acordos com a sua entidade ou com 
qualquer outra empresa que participe neste manifesto. Todos os dados e informações 
fornecidas na solicitação não serão considerados como um compromisso por parte da 
CORAL FLNG S.A. de celebrar qualquer acordo ou acordos com a sua empresa, nem per-
mitirá à sua EMPRESA reivindicar qualquer indeminização da CORAL FLNG SA.
Os dados e informações claramente marcados como “confidenciais” fornecidos de acordo 
com esta consulta serão tratados como confidenciais pela CORAL FLNG S.A. e não serão 
divulgados a pessoas ou empresas não autorizadas.
O prazo para envio da Manifestação de Interesse pelo e-mail indicado acima está definido 
para 10/01/2020.
Quaisquer custos incorridos pelas empresas interessadas na preparação da Manifestação 
de Interesse serão de inteira responsabilidade das empresas e serão suportados integral-
mente por essas empresas que não terão direito a qualquer reembolso pela CORAL FLNG 
S.A., nem direito a recorrer à CORAL FLNG S.A..
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estava fazer a travessia Búzi-Beira, 
cobrando 300,00 meticais cada pes-
soa, mas em condições adversas, 
sem direito a colete salva-vidas. 
A chata está atracada enquanto os 
passageiros sobem. Quando íamos 
subir, somos interpelados, porque 
trago comigo dois cidadãos de raça 
branca. “Aqui os brancos têm outro 
preço, porque têm muito dinheiro”, 
diz-nos o proprietário. Um detalhe é 
que a barcaça mete água por baixo, 
mas somos informados de que “não 
é nada”, porque vai um “nanga”, 
cuja tarefa é, durante a viagem, tirar 
a água que entra pela madeira desco-
lada. Embarcamos. A bordo está Tre-
vor Chilemba e o seu pai, Henrique 
Chilemba. Trevor está a regressar ao 
Búzi, onde esteve quando as cheias 
chegaram. Tem uma narrativa digna 
de um filme. Contou-nos que, quan-
do a vila começou a ficar submersa, 
saiu com a esposa, para tentar pegar 
uma chata. Conseguiram uma que 
transportou 140 pessoas, tendo ca-
pacidade para apenas 30. Quando vi-
nha, foram interceptados pela Guarda 
Costeira, que disse que era perigoso 
naquelas condições, porque não 
iriam conseguir  passar do “Malawi”. 
“Malawi” é o ponto onde o rio Búzi 
cruza o mar, e qualquer imperícia dos 
pilotos é fatal. É, de resto, o centro 
dos naufrágios. Tiveram de parar ali 
mesmo, com a Guarda Costeira, até 
que apareceu uma outra chata, que 
ajudou a levar só mulheres, para fazê-
-las regressar e continuar só com ho-
mens, que iriam à Beira buscar ajuda. 
As mulheres regressaram, incluindo 
a esposa do Trevor, mas não para o 
Búzi. Encostaram nas margens, com 
o risco dos crocodilos, à espera da 
ajuda. O barco em que seguia Trevor 
avariou. E teve de esperar por ajuda, 
num dia em que tudo era só azar. A 

ajuda veio, e Trevor conseguiu ir à 
Beira. Mas, quando regressou numa 
outra chata, o barco em que estava a 
esposa já não estava naquele mesmo 
ponto. O desespero toma conta de 
todos, e começa uma procura pelas 
margens. Mas tudo acabou bem, por-
que um pescador passou por ali e in-
formou que aquele barco que estava 
ali a flutuar havia sido resgatado pela 
“Pescamar”. A nossa viagem levou 
mais de quatro horas para o Búzi, 
porque estávamos a navegar contra 
a corrente, como explicou um espe-
cialista, lá dentro. Trevor continua a 
tirar fotos durante a viagem, porque 
quer registar as imagens de um rio 
que lhe teria tirado a vida. Pergun-
tei se, naquele dia, não teve medo 
de ser atacado por um crocodilo, na 
vila ou em consequência das avarias 
dos barcos. O pai respondeu por ele: 
“Eu acho que naquele dia até os cro-
codilos estavam com medo do que 
se estava a passar”. “O Búzi é ali”, 
indica-me Trevor, apontando para 
uma antena. Já havíamos passado 
Malawi, Txunga Txilola e Phenha.

Enquanto nos aproximamos, um 
exército de gente desesperada  está 
no cais. A água já começa a regres-
sar ao rio. É uma grande gincana 
para sair do barco.  A rua que co-
meça no cais vai dar à Av. Eduardo 
Mondlane. Está feita uma avenida 
das lamentações. É o único ponto 
alto de toda a vila. Aqui as pessoas 
estão apinhadas com as suas trouxas.

Os que têm alguma coisa cozi-
nham e alimentam-se, e os que nada 
têm dormem ao sol. Trevor é saudado 
pelos amigos, que pensavam que ha-
via morrido. “Estavas aonde irmão? 
Pensei que estavas morto. Afinal, 
havias fugido”?, interpelou-o um 
amigo seu, que é enfermeiro e está a 
fazer consultas na estrada, porque o 

Fonte: Sebastian Stampa das Nações Unidas, em conferência de          
imprensa que teve lugar às 10 horas da segunda-feira, 18 de Março no 
aeroporto Internacional da Beira

Dados gerais

446 Mortos

1500 Feridos

58600 Casas destruídas

500 000 Hectares destruídos

1.85 Milhões de pessoas em necessidade

$281.7 Milhões Valor necessário

hospital está todo ele destruído. Tre-
vor levou-nos a sua casa no Bairro 
Inhabirira. As marcas nas paredes de-
nunciam  que a água estava ao nível 
acima das janelas. A porta não se abre 
porque há um objecto que impede. É 
a mesa, que flutuou até a porta. Com 
a ajuda do pai, empurra a porta, que 
se abre. Nada se aproveita. Está tudo 
destruído, pois está submerso há três 
dias. Nas panelas, estáo sapos e as 
suas crias. “Não sei por onde vou co-
meçar”, diz Trevor. Enquanto tira os 
seus pertences, sem saber se para dei-
tar, ou para reaproveitar, saímos para 
a Administração. O edifício é agora 
um centro de acolhimento, tal como 
a rua toda. Todos aqui partilham o 
mesmo desespero. A primeira ajuda 
havia chegado exactamente naquele 

dia, mas em quantidades ridículas. 
Madalena Jofrisse contou-nos que 
cada um recebeu um copito de arroz 
e nhemba, e o óleo foi distribuído 
medido por uma tampa de refresco 
“Fizz”. A sua irmã correu para trazer 
e provar que não estavam a dramati-
zar. Aqui vive-se sem saber de nada.

A única certeza é que a fome os vai 
cortejar nos próximos longos dias. 
Uma visita rápida ao Hospital Rural 
do Búzi fez-nos avistar um homem 
de calções encardidos e chinelos  que 
aplica injecções em um bebé quase 
inanimado. É o Dr. Americano, o 
médico-chefe distrital, que está a fa-
zer de tudo e mais alguma coisa para 
atender várias pessoas que têm febres 
e tosse. “Irmão, não posso falar. Es-
tou muito ‘stressado’”, disse. Com-

preendemos e limitámo-nos a foto-
grafar. Na Av. Eduardo Mondlane, 
o cartão-de-visita é a dor de perder 
tudo e a falta de esperança. Quan-
do íamos a sair do Búzi, um barco 
acabava de atracar, trazendo ajuda 
da comunidade islâmica. Eram sau-
dados como os salvadores. Fica aqui 
uma tentativa de narrar o drama da-
queles que, com os seus olhos, viram 
o Apocalipse e agora gerem um trau-
ma que, sempre que bate uma ven-
tania ou uns pingos de chuva, pen-
sam que o azar ainda não terminou.

PS: Esta reportagem foi escri-
ta no auge da desgraça na Bei-
ra e no Búzi e publicada na edi-
ção do dia 20 de Março de 2019.

de Moçambique

Trevor e o seu pai a caminho do Búzi
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Rimos e choramos juntos

# Cabo-delgado, 
estamos juntos
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Porto de Nacala volta 
à gestão dos CFM

O Conselho de Minis-
tros aprovou, na passada 
terça-feira 17 de Dezem-
bro, o decreto que for-

maliza o fim da concessão celebra-
da entre o Governo de Moçambique 
e a “Sociedade Corredor de Desen-
volvimento do Norte” (CDN) para 
exploração comercial do serviço 
portuário no perímetro da conces-
são portuária do porto de Nacala.

Assim sendo, quinze anos depois 
o porto de Nacala volta à responsabi-
lidade e gestão dos CFM. O contra-
to de concessão de quinze anos com 
a CDN, apesar de ter sido assinado 
em 2000, entrou em vigor em 2005.

A escolha da concessionária 
CDN sempre esteve envolvida em 
polémica, porque aconteceu sem 
concurso público, como tinha su-
cedido na concessão do porto da 
Beira à “Cornelder Moçambique”.

A CDN era formada pelos Ca-
minhos de Ferro de Moçambi-
que (CFM), com 49%, e pela 
“Sociedade para o Desenvolvi-
mento do Corredor de Nacala” 
(SDCN), com a maioria de 51%.

A SDCN tem outros accionis-
tas que, à data da concessão e nos 
anos subsequentes, eram mem-
bros do Governo e funcionários 
superiores dos CFM, incluindo 
o presidente do Conselho de Ad-
ministração dos CFM nessa al-
tura, Rui Fonseca, e o Presidente 
da República Armando Guebuza.

A CDN foi constituída em Agos-
to de 2001, como sociedade anóni-
ma, com a finalidade principal de 
“operar, gerir, reabilitar, manter e 
desenvolver o porto de Nacala e o 
sistema ferroviário do Norte de Mo-
çambique, nos termos dos contratos 
de concessão de que seja titular”.

Numa investigação do Centro 
de Integridade Pública, ficou-se a 
saber que a aliança entre os gover-
nantes nacionais e o grande capital 
internacional na CDN viria a ter 
divergências devido aos desenten-
dimentos internos sobre a gestão 
da concessão e sobretudo sobre a 
falta de distribuição e rendimentos.

A escolha da CDN para con-
cessionária do porto de Nacala e 
da Linha do Norte não foi bem 
acolhida pela Direcção dos CFM. 
A Direcção desta empresa, à qual 
foi retirada a gestão destes em-
preendimentos, para serem pas-
sados à CDN, manifestou-se con-
tra a concessão, alegando que a 
CDN não tinha capacidade técnica 
nem financeira para gerir o por-
to de Nacala e a Linha do Norte.

O Governo não só ignorou a preo-
cupação dos CFM como forçou a 
empresa a subscrever os contratos 

de concessão, através do Ministé-
rio dos Transportes e Comunica-
ções, que tem a tutela dos CFM.

“Os CFM manifestaram e têm 
vindo a manifestar inúmeras vezes, 
desde a fase prévia à concessão do 
sistema ferro-portuário do Norte, as 
suas fortes reservas sobre a capaci-
dade dos accionistas da sociedade 
maioritária na CDN (a SDCN, que 
é quem está directamente responsa-
bilizada pela gestão da sociedade, 
e cujo sócio maioritário é agora a 
INSITEC, que adquiriu as quotas 
das empresas americanas RDC e 
“Edlows Resources” em 2008) e 
sobre a viabilidade do projecto face 
aos termos do contrato de finan-
ciamento celebrado com a OPIC”, 
lia-se num documento dos CFM.

Os CFM fundamentaram a sua 
oposição à escolha da CDN para a 
gestão do sistema ferro-portuário 
do Norte baseando-se na experiên-
cia que a mesma sociedade teve na 
gestão dos Caminhos de Ferro do 
Malawi, também concessionados 
à CDN. Os CFM participavam na 
mesma concessão no Malawi, atra-
vés de 49% que detém da CEAR 
(Central East Africa Railways).

Os argumentos enviados ao Go-
verno pelos CFM na altura para 
se opor à concessão do porto de 
Nacala e Linha do Norte alega-
vam que a CDN se debatia com 
“gestão deficiente ou inexistente 
nos caminhos-de-ferro do Malawi; 
ausência total de manutenção da 
via férrea (no Malawi); situação 
financeira deficitária, incluindo si-
tuação de desfalque financeiro”.

Apesar destes alertas dos CFM, 
o Governo insistiu com a conces-
são. Os contratos de concessão do 
sistema ferro-portuário do Norte fo-
ram assinados por Tomaz Salomão, 
que era ministro dos Transportes e 
Comunicações, em representação 
do Governo de Moçambique; Rui 
Fonseca, que era presidente do 
Conselho de Administração dos 
CFM, em representação desta em-
presa; Domingos Bainha, adminis-
trador executivo dos CFM; Alberto 
Chipande, presidente do Conselho 
de Administração da CDN; Fer-
nando Amado Couto, administra-
dor da CDN. A empresa “Portos do 
Norte”, através da qual Fernando 
Couto participava na CDN, e que 
tinha a gestão executiva do porto 
de Nacala, viria mais tarde a ser 
afastada por picardias e exibição 
de força dentro da própria CDN, 
com más relações com os CFM à 
mistura. Na terça-feira, o Conselho 
de Ministros pôs um ponto final à 
novela que já durava, por contrato, 
há quinze anos. Quem é o próximo? 

O
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Sem mencionar os russos

Nyusi diz que está a usar 
todos os meios para combater 
os ataques em Cabo Delgado

INAE alerta sobre 
produtos fora do prazo 
nas prateleiras

ilipe Nyusi ofereceu, na 
tarde de quarta-feira 
da semana passada, no 
Palácio da Ponta Ver-

melha, o habitual banquete de 
fim de ano aos seus ministros, 
a outros quadros do partido 
Frelimo e à imprensa. No seu 
discurso, fez duas vezes re-
ferência à situação em Cabo 
Delgado, onde as Forças de 
Defesa e Segurança estão cla-
ramente a perder terreno na 
confrontação com o grupo ar-
mado até aqui não identificado 
que está a semear terror e que 
já causou centenas de mor-
tos e várias vilas destruídas.

O tom que Nyusi empregou 
quando se referia a Cabo Delga-
do denotava preocupação e uma 
sensação já não triunfalista, como 
o fizera em outras ocasiões. Nyu-
si condenou os ataques e o “so-
frimento causado às populações” 
e disse que a sua administração 
está a empregar todos os meios 
“ao seu alcance” para devolver 
tranquilidade a Cabo Delgado.

Todos os meios, apesar de 
não ter feito referência a isso, 
inclui os mercenários russos 
do “Wagner Group” que es-
tão no teatro de operações em 
Cabo Delgado, mas que tam-
bém estão a ser derrotados, pe-
rante o avanço dos terroristas.

O grupo de terroristas tem in-
tensificado, nos últimos dias, a 
sua propaganda através das redes 
sociais, exibindo viaturas e fardas 
das Forças de Defesa Segurança, 

que são obtidas durante as suas 
incursões. Na semana passada, 
circularam nas redes sociais vá-
rias imagens desse grupo na pos-
se de viaturas militares e policiais 
e fardamento. Na quarta-feira, o 
comandante da PRM, Bernardino 
Rafael, confirmou que os atacan-
tes estão na posse de viaturas das 
Forças de Defesa e Segurança 
e de fardamento, como resulta-
do de vários ataques realizados.

Tanto o discurso de Nyusi 
como o de Bernardino Rafael 
têm um tom de resignação que 
demonstra que os terroristas es-
tão a levar vantagem perante as 
Forças de Defesa e Segurança.

Diálogo com a Renamo
No seu discurso, Nyusi voltou 

a enaltecer os Acordos de Paz 
assinados com a Renamo e todo 
o processo de desmobilização 
e reintegração dos homens da 
Renamo. Mas, porque os ata-
ques continuam, Nyusi preferiu 
dizer que são “desafios” e disse 
também que continua o diálo-
go com a Direcção da Renamo 
com vista à conclusão desse 
processo com sucesso. Nyusi 
não se referiu ao desentendi-
mento na Renamo que propiciou 
a criação da Junta Militar que 
contesta Ossufo Momade e faz 
cair no ridículo todo o processo 
de desarmamento e integração.

Corrupção
Filipe Nyusi também reser-

vou parte do seu discurso para 

auto-enaltecer a sua alegada luta 
contra a corrupção, tendo dito 
que, durante 2019, a sua admi-
nistração deu sinais inequívocos 
de que está a combater a corrup-
ção e que pretende moralizar a 
administração da coisa pública 
através da responsabilização dos 
gestores. Não se referiu a casos 
concretos. Mas obviamente que 
esse sinal a que se refere não po-
derá passar ao lado da prisão de 
Ndambi Guebuza (filho de Ar-
mando Guebuza, ex-Presidente 
da República), de dirigentes dos 
Serviços Secretos, da ex-secretá-
ria particular de Armando Gue-
buza, da ex-ministra do Trabalho 
Helena Taipo, do ex-ministro dos 
Transportes Paulo Zucula. Parte 
dessas prisões são em regime de 
prisão preventiva e têm os prazos 
expirados, o que também revela 
que a própria Justiça está ao ser-
viço da política, porque depois 
passa por cima da lei e ignora 
os prazos. No caso dos arguidos 
das dívidas ocultas, como são os 
casos de Ndambi Guebuza a Inês 
Moiane, o Tribunal Supremo até 
confirmou que as pessoas estão 
detidas ilegalmente em virtude de 
terem sido largamente ultrapas-
sados os prazos, mas, entretanto, 
fez vista grossa, recomendando 
apenas a apresentação dos argui-
dos em juízo, sem data, ou seja, 
mantendo a ilegalidade da prisão. 
Isso está a causar muitas interro-
gações sobre a seriedade da Jus-
tiça na luta contra a corrupção. 

de Moçambique

F

Inspecção Nacional das 
Actividades Económi-
cas apreendeu, duran-
te a semana passada, 

diversos produtos fora do prazo 
e mal conservados, avaliados em 
144,556 mil meticais, em todo o 
território nacional, o que constitui 
um aumento, comparativamen-
te a igual período do ano anterior.

Segundo a porta-voz da INAE, 
Virgínia Muianga, nesse perío-
do foram fiscalizados cerca de 
750 estabelecimentos no sec-
tor de comercial e de turismo e 
152 barracas e bancas informais.

Virgínia Muianga falava na terça-
-feira da semana passada, em Ma-
puto, e afirmou que, durante esse 
período, as províncias de Manica, 
Inhambane, Sofala e Maputo foram 
as que registaram maior número de 
estabelecimentos inspeccionados e 
com elevado número de casos de pro-
dutos de primeira necessidade fora 
dos prazos ou em má conservação.

“Temos a província de Manica 
com 123 estabelecimentos inspec-
cionados, Inhambane com 118, 
Sofala com 106 e Maputo com 
112. Estes números englobam fis-
calização das barracas e bancas, 
porque sabemos que lá, nesta altu-
ra, comercializam diversos produ-
tos de primeira necessidade, e as 
pessoas recorrem a esses locais.”

Segundo Virgínia Muianga, nos 
últimos tempos a instituição tem re-
cebido inúmeras denúncias por parte 
dos consumidores. A maior preo-
cupação é a falta de afixação dos 
preços reais nas prateleiras dos es-
tabelecimentos comercias, a falta de 
higiene e produtos fora dos prazos.

“Neste momento, estamos a tra-
balhar no sentido de resolver as 
denúncias feitas pelos telespecta-
dores, que residem no facto de não 
haver preços dos produtos fixados 
nos produtos, a higiene e o produto 

fora dos prazos, mas as nossas es-
quipa estão a trabalhar e já resolve-
ram vinte e quatro casos, restando 
vinte, devido à sua complexidade”, 
disse e acrescentou que, na maior 
parte dos casos, os estabelecimen-
tos fiscalizados têm a demora na 
troca dos preços como justificação

“Eles trocam na prateleira e esque-
cem-se de modificar no sistema de 
registo dos preços, por isso para nós 
é preocupante, porque o consumidor 
acaba por comprar um produto a cus-
to elevado, beneficiando deste modo 
apenas  o vendedor”, disse (JdL)

   
“Temos a província 
de Manica com 123 
estabelecimentos 
inspeccionados, 
Inhambane com 
118, Sofala com 
106 e Maputo 
com 112. Estes 
números englobam 
fiscalização das 
barracas e bancas, 
porque sabemos 
que lá, nesta altura, 
comercializam 
diversos produtos 
de primeira 
necessidade, e as 
pessoas recorrem a 
esses locais.”

A
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Nacional

publicidade

Estrada Circular, Ponte Maputo-Catembe 
e EN6 passam a gestão privada

O
Governo decidiu, 
na terça-feira da 
semana passada, 
em Sessão Ordi-

nária, concessionar a ges-
tão da Estrada Circular de 
Maputo, da Ponte Maputo-
-Caembe, das estradas de 
ligação e da Estrada Nacio-
nal Número 6 a uma enti-
dade  privada denominada 
“Sociedade Rede Viária de 
Moçambique”, em regime 
de Parceria Público-Privada.

“O Conselho de Minis-
tros aprovou o decreto que 
aprova a concessão da Es-
trada Nacional Número 6, 
que liga Beira a Machipan-
da, a Estrada Circular de 
Maputo e a Ponte Maputo-
-Catembe, incluindo as res-
pectivas estradas de ligação 
e as infra-estruturas conexas 

à ‘Sociedade Rede Viária  
de Moçambique SA’”, dis-
se a porta-voz do Conselho 
de Ministro, Ana Coana.

Acrescentou que a  con-
cessão tem enquadramen-
to na Lei 15/2011, de 10 de 
Agosto, Lei das Parcerias 
Público-Privadas, e também 
e no Decreto 31/96, que 
define o regime de conces-
sões de estradas e pontes.

O objectivo da conces-
são é assegurar uma gestão 
eficiente daquelas infra-es-
truturas “tendo em vista as-
segurar a sua expansão, ope-
ração e manutenção regular”.

O prazo de concessão é de 
vinte anos a contar a partir da 
data da assinatura do contra-
to. Depois deste prazo, as in-
fra-estruturas e bem-feitorias 
revertem a favor do Estado.
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Publicidade

Por ser esta, a última vez, este ano, que marcamos encontro neste 
espaço, devo confessar que foi difícil encontrar a construção cor-
recta do meu comentário. Não sabia ao certo se começava logo 
comas comidas ou com um comentário sobre a nossa jornada até 
aqui. Decidi então começar pelo mais simples. Por agradecer a di-
recção desta jornal pela oportunidade que me proporcionaram e aos 
leitores para que esta interacção fosse possível num jornal marca-
damente político. E sinceramente tive prazer em cada número que 
assinei porque acredito profundamente que afora as correspondên-
cias que fomos recebendo, em algum lugar criamos através desta 
página um laço de aprendizagem e troca de experiências  no que 
realmente mais importa: a alimentação.

E para fechar o ano e comemorar em grande , com encontro mar-
cado para o próximo ano, queremos neste último número de 2019 
propor algo que é tão composto quanto cheio de magia como Natal. 
E a nossa ultima estrela do ano é o arroz de mariscos. O arroz de 
marisco é um prato tradicional da gastronomia de Portugal , tendo 
a sua origem em Vieira de leiria, na região da Marinha grande. Já 
no séc. XXI, foi nomeado uma das 7 maravilhas da gastronomia de 
Portugal.

Como o nome diz , este prato é confeccionado com diversos tipos 
de mariscos. Entre estes o camarão,  mexilhões,  lagosta, amêijoas,  
caranguejo entre outros. As combinações de mariscos utilizados 
variam de região para região, consoante as receitas, a disponibili-
dade e o preço de cada um dos mariscos. A nossa receita vai levar 
um pouco de cada marisco que fora mencionado.

Ingredientes 

2 -tomates picados 

 2- cebolas picadas

1 -maço de coentro picado

1- colher de café de coloral 

2- Colheres de chá de alho pilado

1- taça de um bom vinho branco 

1kg- de mariscos- ( uma mistura de caranguejo, camarão, mexil-
hões,  amêijoas )

sal qb

5- colheres de sopa de azeite

1/2 kg de arroz agulha

Modo de preparar 

Numa panela, refogue o alho e a cebola sem deixar ficar escuro, 
acrescente o arroz e o sal e deixe cozer e reserve. Em outra pan-
ela coloque azeite, algo, cebola , tomate e o coloral e refogue. Vai 
colocando os mariscos em ordem de tempo de cozedura, do mais 
demorado ao mais fácil. Jogue a metade da taça de vinho no arroz 
que está reservado e deixe descansar enquanto controla a cozedura 
dos mariscos. Acrescente a outra metade do vinho no refogado e 
junte o arroz. Deixe apurar sem deixar secar o molho e finalize com 
os coentros e/ou delícias de caranguejo.

Sirva quente e bom apetite

 Que Deus abençoe abundantemente e temos encontro marcado em 
2020, se até lá algo fora do nosso controlo não acontecer. 

Por: Da Glória Cumba 

Outras coisas e 
sabores
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Desporto

Ferroviário de Maputo

Conheça a outra face das nossas 
figuras desportivas de 2019 

de basquetebol de uma forma 
curiosa. Tinha tardes livres 
e um dia foi convidada por 
uma amiga da Escola Primá-
ria da Maxaquene para ir ao 
campo. Chegada lá, a amiga 

apresentou-a ao seu treinador. 
“Comecei assim a treinar na 

brincadeira com 11 anos no 
Maxaquene. Daí nunca mais 
parei de jogar até hoje. Saí do 
Maxaquene com 18 anos. Fui 

da, a Taça de Clubes Campeões 
africanos de basquetebol em 
seniores femininos depois de 
vencer, na final, o Interclu-
be de Angola por 91-90. Este, 
é o segundo título conquis-

Clube Ferroviário 
de Maputo conquis-
tou, semana passa-

tado pela equipa “locomo-
tiva” depois de ano passado 
ter vencido a mesma equipa.

O “Canal de Moçambique” 
foi atrás dessas rainhas africa-
nas  que agora penduram meda-
lha de ouro ao pescoço e exibem 
a sua imbatibilidade na moda-
lidade no contente. Quisemos 
saber quem é quem entre as pa-
tronas do basquetebol africano. 
Umas fechadas, e, outras aber-
tas, o mas o jornal conseguiu 
explorar o além do basquetebol. 

Amélia Massingue, joga 
como base. Vive no bairro Nko-
be, no município da Matola. É 
casada com Aurélio Massingue 
e mãe de dois filhos. Formou-
-se em Contabilidade e Audito-
ria. É funcionária do Instituto 
Politécnico Superior, que é a 
unidade gestora da Universida-
de A Politécnica & Associados.   

Conta que entrou no mundo 

  láudio Saúte
sauteclaudio@gmail.com
C

O



Canal de Moçambique | quarta-feira, 25 de Dezembro de 2019 25

to. Depois daqui, passou 
para a Liga Desportiva de 
Maputo e depois foi parar 
no Ferroviário de Maputo.

“Meu sonho é me reali-
zar como mulher, na vida 
académica e profissional e 
no basquetebol. O que gan-
ho no Ferroviário dá para 
cuidar de mim como mu-
lher, atleta e estudante”.

Odélia Mafanela, joga na 
posição de poste. Além do 
basquetebol, Trabalha no Ser-
viço Nacional Penitenciário. 
É uma das peças mais prepon-
derantes no clube. Apesar da 
sua experiencia, não aceitou 
partilhar sua vida privada. 

Ana Jaime partilha a posi-

ção com Estefânia Chiziane. 
Além de ser basquetista, é es-
tudante do Instituto Superior 
de Gestão, Comércio e Fi-
nanças. Esta fazer o 2º ano de 
gestão de recursos humanos. 

“Meu sonho é ser uma 
mulher realizada tanto no 
basquetebol, como na vida 
profissional. Vivo com os 
meus pais, tenho namora-
do também atleta do Fer-
roviário de Maputo”, disse.

de Moçambiquede Moçambique

Desporto

jogar na equipa da Politécni-
ca. Voltei ao Maxaquene e fiz 
uma época, depois retorno a A 
Politécnica e há três anos que 
estou no Ferroviário”, disse.

Amélia Massingue diz 
ser difícil conciliar o ser-
viço, o basquetebol e o lar. 

“É com muito sacrifício que 
faço a minha vida. Para estar 
sempre ao alto nível, tenho 
que fazer dois treinos ao dia, 
um de manhã e outra às 18 

horas. A vida é acordar cor-
rer para o treino, de lá ir ao 
trabalho. Nos dias que temos 
que fazer ginásio largo às 
14horas e volto ao trabalho. 

Saio às 17 horas directo para 
campo às 18 horas”, disse.

Por seu turno, a capitã, In-
gvild Mucauro, fora do mun-
do do basquetebol é médica 
de profissão. Está afecto no 
Banco de Socorro do Hospital 
Geral José Macamo. Ela é sol-

teira e vive no bairro da Coop, 
cidade de Maputo. Estudou na 
Faculdade de Medicina, Uni-
versidade Eduardo Mondlane.  

Manuela Bucuane, é residen-

te na cidade da Matola. Diz que 
vive com os seus pais mais dois 
irmãos. Conta que o “bicho” 
de basquetebol mordeu lhe em 
2009 na Académica de Maputo.

Transferiu-se para o Fer-
roviário de Maputo, mas 
para coordenar a modalida-
de de iniciados femininos 
do clube ao nível da Ma-
tola. Também já trabalhou 
com equipa sénior feminino 
do Ferroviário das Mahotas.

“Meu sonho é ser uma au-
ditora de renome e continuar 
o meu trabalho de seccio-
nista (cuida de equipamen-
tos) que é o que mais gosto”.

Delma, é, base na equipa do 
Ferroviário de Maputo estu-
dante do 1º ano no curso dos 
recursos humanos, no Insti-
tuto Superior de Ciências e 
Tecnologias de Moçambique. 

Diz que começou a jogar 
basquetebol da equipa da Bela 
Rosa. Fui convidado para o 
Ferroviário tendo desenvolvi-
do e crescido lá profissional-
mente, em 2015. Vive com seus 
pais no bairro da Urbanização.

Estefânia Chiziane, é ex-
tremo. Estuda nos Estados 
Unidos da América, no Haia 
Community College, onde 
está fazer o 2º ano, do cur-
so Marketing e Negócios. 
Diz que ficou com uma sen-
sação extraordinária por ser 
a primeira vez a participar 
num evento desta dimensão 
e sagrar-se campeã africana. 

Conta também que um 

amigo seu da Escola Secun-
dária da Matola convidou a 

treinar no Clube de Fomen-
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Cultura

Jovens desenvolvem aplicativo de 
venda de músicas online com os 
lucro partilhado com os artistas 

disfuncionalidade da 
indústria cultural nacio-
nal está desde questões 
mais simples até à es-

trutura. Vários trabalhos musicais 
dos artistas podem ser pirateados 
e vendidos sem o mínimo de con-
sequência e com glória aos pira-
teadores. Lídia Siquela, Ossufo 
Arone e Haggy Prejo, decidiram 
criar uma solução tecnológica de 
venda de músicas on line através 
do aplicativo Taduma, que tem 
como objetivo a promoção da 
música moçambicana, através da 
partilha de ganhos com os artitas. 

Lídia Siquela, Directora Geral 
da “Taduma” concedeu uma en-
trevista ao de Moçambiquede Moçambique

em que explicou a ideia por detrás 
do Taduma. 

Canal- O que é Taduma? 

Lídia Siquela -  Taduma é um 
termo que tem dois significados 
em Changana significa “Txova 
Xitaduma” que significa empurra 
que vai funcionar e o outro que 
significa barulho, por exemplo 
quando a uma festa dizemos “ta-
duma” que quer dizer está bater. 
Sempre tivemos o anseio de criar 
sistemas informáticos para gran-
des públicos. Taduma é um aplica-
tivo de venda de músicas moçam-
bicanas com principal objetivo de 
apoiar os artistas musicais e assim 
poder gerar rendas a partir das 
música.  

Canal - Como surge a iniciati-
va do Aplicativo?  

Lídia Sequela – Nós criàmos 
esse sistema com o principal obje-
tivo de apoiar os artistas moçam-
bicanos, verificamos que os can-
tores já vem fazendo música por 
gosto e percebemos que as pes-
soas gostam e consomem as músi-
cas, porém, existe uma incompati-
bilidade correlação as receitas. Os 
artistas gastam muito em produzir 
as músicas, os áudios, os vídeos, 
mas, no final ele não tem retorno 
directo de quem está a consumir 
essa música, no entanto, aconte-
ce que o próprio consumidor tem 
dificuldades em ter o acesso as 
músicas do artista. Anteriormente 
os artistas tinha de compilar umas 
cinco ou dez música e depois ven-
der em CD’S, a maioria na nossa 
sociedade não está em condições 

de adquirir um disco original, 
vendo essa dificuldade, preferem 
comprar nas esquinas um disco 
pirata, prejudicando desta forma o 
artista. O que nós fizemos? Cria-
mos uma sistema onde o artista 
pudesse digitalizar as suas músi-
cas, na qual o consumidor pudesse 
ter o fácil acesso pelo Watsap ou 
pela internet, entretanto, desen-
volvemos o sistema no qual o con-

sumidor pode ter acesso a música 
mediante a um pagamento de dez 
meticais.

    Canal – Como funciona o 
aplicativo? 
Lídia Sequela -  Primeiro o uti-
lizador baixa o aplicativo, desta 
feita, logo que tem um ícone na 
área do serviço do aplicativo que 
irá lhe direcionar até a lista dos 

cantores, daí segue as instruções. 
Selecionada a música nós coloca-
mos o coro que facilita o utiliza-
dor a escolher o a música em caso 
de engano, se realmente for a que 
quiser baixar, ele vai receber a so-
licitação baixar e antes disso lhe é 
apresentado a opção pagamentos 
que é feito através de M-pesa no 
valor de 10mts, daí o utilizador 
introduz o seu 84 e o M-pesa 
manda a notificação confirmando 
o pagamento da música, onde cita 
o respectivo autor da música. Es-
sas transações são possíveis por-
que tivemos de fazer um contrato 
com o M-pesa, pra nos disponi-
bilizar a ferramenta de pagamen-
tos online automatizados.  Todo 
processo é automático rápido e 
eficaz e duma menos de 2 mim. 

Canal – Qual é a vantagem 
do artista?

Lídia Sequela- Bom, do valor 
que o utilizador paga é feita uma 
distribuição percentual, a nível 
de todos envolventes, estamos a 
falar do artista que ganha maior 
parte da percentagem, a Taduma 
pela criação, gestão e atualiza-
ção do sistema, o nosso parceiro 
de Marketing que está fazer toda 
a divulgação e atrair os artistas, 
bem como, o público acerca da 
necessidade de comprar a músi-
ca dos moçambicanos através do 
aplicativo que é o Fred Jossias 
Não só, o artista tem a oportuni-
dade de ver quais são as músicas 
mais requisitadas e assim promo-
vê-las de modo  a acumular muito 
valor  . 

Canal – Como o artista con-
segue controlar o nível de ven-
da das suas músicas?

Lídia Sequela- Nós disponi-
bilizamos aos artista um acesso 
aos relatórios de vendas e eles 
são vistos em tempo real. Com 
acesso a esse relatório, o artista 
consegue ver quanto de venda já 
efectuou e quanto de dinheiro já 
acumulou, e muitas vezes para 
fazer com que os artistas ganhem 
credibilidade com o relatório que 
recebeu pedimos que o artista 
faça compra e automaticamente 
virá um relatório completo das 
vendas que já fizera durante o 
tempo que tenha  se descuidado 
e não teve a oportunidade de con-
trolar. 

Canal- Como é feita a distri-
buição percentual do valor das 
vendas?

Lídia Sequela- O valor é dis-
tribuído para todos envolventes 
do sistema, estamos a falar do 
artista que tem a maior percenta-
gem, para o M-pesa, a Taduma, 
Watsap, para o servidor que é 
onde fazemos o deposito de todas 
as músicas que recebemos, bem 
como,  a conectividade.

Canal- Estamos a falar de 
apenas dez meticais por cada 
música.

Nessa distribuição toda sobra 
algum valor?

Lídia Sequela- Bom, nessa 
distribuição o artista fica com 30 
por cento, Fred Jossias e a Tadu-
ma com 10 por cento, e o valor 
restante é distribuído para outros 
envolventes, o que não é grande 
parte. As pessoas olham para os 
dez meticais como se fosse um 
valo ínfimo, acontece que isso é 
o negócio de escala, quanto mais 
procuram as músicas , mais ga-
nha-se, acontece que as pessoas 
procuram muito pelas música .  
Temos tido um bom retorno por 
parte das pessoas e os artistas 
sente-se satisfeitos com esse sis-
tema.

Canal- O aplicativo é acessí-
vel a todos os artistas? 

Lidia Sequela – O acesso ao 
aplicativo é gratuito, mediante 
assinatura de um contrato connos-
co, onde estão explícitos os termos 
e condições. Geralmente o artista 
tem sido o primeiro a fazer o teste 
comprando suas próprias música, 
vem o relatório de venda e logo 
em seguida inicia a sua campanha 
de música. Temos vários artistas 
inclusive da províncias, o aplica-
tivo lançou-se a duas semanas e já 
temos mais de 30 artistas inscri-
tos. Estamos a fazer muito dinhei-
ro com artistas das províncias do 
que cá na cidade.

Canal- Até então, quanto de 
venda o aplicativo registou?

Lídia Sequela- O Aplicativo 
não tem mais de uma mês, mas, já 
registamos um volume de venda 
avaliado em 50 mil meticais onde 
as músicas mais requisitadas fo-
ram de Mr Bow

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de Moçambique  
publicidade

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

SOMMERSCHILD – MAPUTO, MOÇAMBIQUE.

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

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

Espaço de estacionamento para 6 carros.

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

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

A

Programação para o período de 
25 a 31 de Dezembro

TEATRO

25 de Dezembro (quarta-feira)

 l Apresentação da peça teatral 
“O profeta”, às 20h30, no Ci-
ne-Teatro “Gilberto Mendes”.

28 de Dezembro (sábado)

 l Apresentação da peça teatral 
“Hora do voto”, às 18h30, no 
Cine-Teatro “Gilberto Men-
des”.

CINEMA

25 de Dezembro (quarta-feira)

 l Exibição do filme “Os Dez 
Mandamentos”, às 18h00 no 
Cinema “Lusomundo”, na Ma-
tola.

27 de Dezembro (sexta-feira)

 l Exibição do filme “O Menino 
Jesus”, às 12 h00 no Cinema 
“Lusomundo”, na Matola.

ESPECTÁCULOS E CONCER-
TOS

27 de Dezembro (sexta-feira)

 l Música com Chico Xavier, às 

18h00, no Estúdio “222”, do 
Cine-Teatro “Gilberto Men-
des”.

ENTRETENIMENTO

25 de Dezembro (quarta-feira) .

 l Promoção de sessão de foto-
grafia, às 11h00, no Jardim 
Tunduru.

26 de Dezembro (quinta-feira)

 l “Karaoke Nigth”, às 20h00, no 
“Kardápio Kaseiro”

 l “Quintas no Frikas”, às 17h00, 
no Restaurante “Fricka”.

27 de Dezembro (sexta-feira)

 l “Karaoke” com Filipão Mar-
ques, ás 18h00, no “Uptown 
Cafe”.

 l   Última sessão de poesia com 
Laura Mudialo, às 19h00, na 
Museu da Mafalala.

 l Mara Fernandes, às 20h00,  no 
“Veja’s Bar”, em Tete.

 l “Txilling no cubico”, às 20h00, 
no Bairro Choupal. em Mapu-
to.

 l Melancia de Moz , às 11h00, 
na vila da Manhiça.

 l Sessão de “Gin e Tónica”, às 
18h00, no Hotel Cardoso.

28 de Dezembro (sábado)

 l Jasse e banda  “Malonguissa”,  
às 19h00, no “Kardápio Casei-
ro”.

 l “Final Round”, às 16h00, na 
Machava-Socimol “KM15”.

 l “Vibrações do último sábado 
de 2019”, às 18h00, na “Casa 
Guião”, na Mafalala.

 l “Happy Hour”, às 22h00, no  
“Beyond Group”, em Maputo.

 l “Noite de saltos”, às 20h00, no 
Bairro“T3”, na Matola.

 l “Festival das Garinas”, às 
20h00, no “Bar” de Magoani-
ne.

 l “Noite de Cover”, às 19h00, no 
“Bar” do Alto-Maé, em Mapu-
to.

29 de Dezembro (domingo)

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

 l “Noite de Grooves”, às 17h30 
na discoteca “ Lounge”, em 

Maputo.

 l “Happy Hour” às 16h00, no 
“Beyond Group”, em Maputo.

PROGRAMAS DE FIM-DE-
-ANO

31 de Dezembro (terça-feira)

 l “Noite de Réveillon”, às 
18h30, no Hotel Glória.

 l “Bufett de Réveillon”, às 
19h30, na “Quinta Tropical”, 
em Maputo.

 l Festa de passagem do ano, às 
19h00, no Hotel Cardoso.

 l “Réveillon em Molotane”, às 
20h00, “Bar e Lounge”, em 
Molotane.

 l “Noite das revelações”, às 
20h00, no “Lima’s Bar”.

 l “Noite de batidas”, às 22h00, 
no“Mbuva’s Bar”.

 l “Réveillon” com tema mexi-
cano, às 20h00, no “Monte 
Belo Indy Village”.

 l “Welcome 2020”, às 22h00, 
no “Day Rise”, em Maputo.

 l “New Year”, às 20h00, no Ho-
tel “Vip”.

 l “Réveillon na praia”, às 16h00, 
no Hotel “Pemba Beach”.

 l “Noite quente”, às 19h00, no 
Bar e “Lounge” “Ibiza”. 

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

FEIRAS E NEGÓCIOS

25 de Dezembro (quarta-feira)

 l “Show das compras”, às 9h00, 
no “Maputo Shopping Cen-
ter”.

 l Pomoção de “whisky” e vinho, 
às 16h00, no “Uptown Cafe”.

27 de Dezembro (sábado)

 l Sessão de venda de vinhos, às 
9h00, no Hotel Cardoso.

OUTRAS ACTIVIDADES

27 de Dezembro (sábado)

ll l  Passeio pela Reserva de 
Maputo, até à Ponta do Ouro. 
Partida às 8h00, no Mercado 
da Malanga.

 l   Passeio até à cascata da Na-
maacha. Partida às 5h00, no 
Conselho Autárquico da Ma-
tola. 

de Moçambiquede Moçambique
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Rosário usava o endereço “Ma-
nuel Jorge”, do Yahoo, e o ende-
reço “acdorosario@gmail.com”. 

No dia 29 de Setembro de 2014, 
a “Herold Gie Attorneys” escre-
veu uma nota de interpelação a 
Jacinto Nyusi por causa da falta 
de pagamento do valor da compra 
de uma casa em Cape Town, em 
que a empresa reclama que não 
recebeu nem a garantia bancária 
nem a transferência electrónica 
da quantia de certa de 3.510.000 
rands. Na nota, a empresa de ad-
vogados – que, segundo tudo indi-
ca, representa o vendedor da casa 
– pede que, em cinco dias úteis, 
Jacinto Nyusi faça o devido pa-

gamento, com a indicação de que, 
caso não o faça, eles cancelam o 
acordo e retêm o sinal ou depósito 
feito, na ordem de 26.000 rands.

A casa é referida nos “e-
-mails” com o respectivo en-
dereço: 24 HillCrest Road. No 
“e-mail” está em cópia Tâ-
nia Matsinhe Maphandane.

No dia 30 de Setembro de 2014, 
às 15h28, Colleen Sullivan enviou 
um “e-mail” a Tânia Matsinhe 
Maphandane com dados bancá-
rios da “Herold Gie Attorneys”. 
Eis os dados: o número da conta 
é 1009014 145; conta domicilia-
da no “Ned Bank” da África do 
Sul, sucursal de Cape Town, onde 

se localiza a propriedade. O “e-
-mail” de Colleen Sullivan é em 
resposta a um “e-mail” do mesmo 
dia 30 de Setembro, às 15h17, 
enviado por Tânia Matsinhe 
Maphandane a pedir os dados 
bancários para efeitos do paga-
mento da casa de Jacinto Nyu-
si. No mesmo “e-mail” está em 
cópia o próprio Jacinto Nyusi.

A ligação entre Tânia Ma-
phandane e António do Rosário 
em relação ao pagamento da 
casa de Jacinto Nyusi está em 
vários “e-mails”. Mas o mais 
elucidativo é o de 29 de Setem-
bro, em que Tânia Maphandane 
reencaminha para António do 
Rosário as conversas com cre-
dor de Jacinto Nyusi, Colleen 
Sullivan, com o assunto “Trans-
fer of 24 Hillcrest Road, Cons-
tatia”. O assunto coincide com 
o endereço da propriedade. No 
“e-mail”, Tânia Maphandane 
pergunta a António do Rosário 
se pode contar com ele na reso-
lução do assunto do pagamen-
to da propriedade. António do 
Rosário responde a marcar um 
encontro para o mesmo dia, às 
14h00, dando o endereço onde 
funciona a EMATUM. No cor-
po do “e-mail”, lê-se: “Podemos 
encontrar-nos hoje às 14:00 na 
Avenida Amílcar Cabral 1512”. 

Filho de Nyusi vendeu casa 
oferecida pelo “tio Rosário”

  ndré Mulungo
andremulungo4@gmail.com
A

O de Moçambiquede Moçambique   publi-
cou uma investigação na edição 
de quarta-feira, 11 de Dezem-
bro, dando conta de que Jacinto 
Ferrão Filipe Nyusi, filho de Fi-
lipe Nyusi, adquiriu uma casa 
em Cape Town. Para o paga-
mento da casa, Jacinto Nyuisi 
teve de recorrer aos bons ofícios 
de António Carlos do Rosário, 
que era presidente do Conselho 
da Administração das três em-
presas das dívidas ocultas, ago-
ra preso no Língamo.

Tal como fizemos referên-
cia, no meio da tramitação des-
se processo aparece o nome de 
Tânia Matsinhe Maphandane, 
uma cantora moçambicana que 
funcionou como intermediária 
entre António Carlos do Rosá-
rio e os filhos de Filipe Nyu-
si na compra dos presentes.

Nas comunicações por cor-
reio electrónico, Jacinto Nyusi

usa o “e-mail” “jacinto@
thegafe.com”. A cantora Tânia

Matsinhe Mapandane usa o 
“e-mail” “maphandane@gmail.
com”. Florindo Nyusi usa o en-
dereço electronónico “ffnj786@
gmail.com”. António Carlos do 

A mensagem está em língua in-
glesa. Tânia responde “OK”.

No seguimento da investiga-
ção do “Canal de Moçambique”, 
o CIP descobriu que Florin-
do Nyusi se desfez da referida 
casas e sugere que a venda do 
imóvel é parte de uma estraté-
gia com vista  desfazer-se do 
mesmo, como forma de “evitar 
o rastreamento dos bens adqui-
ridos de forma ilícita, prática 
que em Moçambique fica faci-
litada pela falta da legislação 
sobre recuperação de activos”.

Segundo o CIP, em Outubro 
de 2017 Jacinto Nyusi vendeu 
a casa. Na altura dos factos, o 
filho de Filipe Nyusi tinha ape-
nas 21 anos. Não há registo de 
um dia ter trabalhado ou ter 
estado em algum negócio com 
rendimentos que lhe pudessem 
permitir adquirir casas de luxo.

A casa de Jacinto Nyusi, lo-
calizada no Bairro de Cons-
tantia, em Cape Town, custou 
3.900.000,00 (três milhões e 
novecentos mil) rands, compra-
da a uma viúva de nome Hele-
ne Pam-Mark. O filho de Nyusi 
fez o pagamento do montante a 
pronto. “Constantia” é um bair-
ro de luxo em Cape Town, ha-
bitado por diplomatas, empresá-
rios e dirigentes políticos locais.

Segundo o CIP, a casa foi 
vendida por 4.500.000 (quatro 
milhões e quinhentos) rands 
em 10 de Outubro de 2017. O 
imóvel foi adquirido pelo casal 
sul-africano Anthony Greenwood 
e Michelle Greenwood. 

de Moçambiquede Moçambique
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  láudio Saúte
sauteclaudio@gmail.com
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A indústria de petróleo e gás e as 
exigências à formação profissional

publicidade

contexto que o Governo iniciou, 
em 2006, a implementação do 
Programa Integrado da Reforma 
da Educação Profissional (PI-
REP), que possibilitou, anos mais 
tarde, a aprovação da Lei 23/2014, 
de 23 de Setembro, Lei da Educa-
ção Profissional, revista e republi-
cada através da Lei 6/2016, de 16 
de Junho, Lei da Educação Pro-
fissional, actualmente em vigor.
Acrescentou que, no conjun-
to dos esforços empreendidos 
pelo Governo para melhorara 
o Ensino Técnico-Profissional, 
foi também aprovado o Plano 
Estratégico do Ensino Técnico-
-Profissional (2018-2024).

O
ministro da Ciência e 
Tecnologia, Ensino Su-
perior e Técnico-Pro-
fissional, Jorge Nham-

biu, afirmou que a emergência da 
indústria de petróleo e gás impõe 
exigências para Moçambique, na 
formação e capacitação dos recur-
sos humanos e na estruturação do 
sector produtivo nacional e local.
Jorge Nhambiu falava, na se-
mana passada, numa mesa-
-redonda sobre identificação de 
iniciativas de formação e de-
senvolvimento de “capital hu-
mano” da indústria de petróleo 
e gás, no âmbito da promoção 
de emprego em Moçambique.
Segundo Jorge Nhambiu, esses 
desafios implicam uma maior 
e melhor articulação entre o 
Governo e o sector produtivo, 
sobretudo na componente da 
definição das ofertas de forma-
ção e no perfil dos graduados 
de que o mercado necessita.
“O novo modelo de formação 
baseada em padrões de compe-
tências encerra dentro de si dois 
aspectos fundamentais: o alinha-
mento entre as ofertas formativas 
e as necessidades do sector pro-
dutivo e saídas intermédias para 
o mercado de trabalho, Segundo 
o Quadro Nacional de Qualifi-
cações Profissionais”, afirmou.
Jorge Nhambiu disse que é neste 

   
No domínio 
da formação e 
capacitação de 
recursos humanos, 
esses desafios 
implicam uma maior 
e melhor articulação 
entre o Governo e o 
sector produtivo. 

“No domínio da formação e ca-
pacitação de recursos humanos, 
esses desafios implicam uma 
maior e melhor articulação en-
tre o Governo e o sector produ-
tivo, sobretudo na componente 
da definição das ofertas forma-
tivas e no perfil dos graduados 
de que o mercado necessita”.
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Transformar nutrição e 
promovendo nutrição” 
é um projecto apre-

sentado oficialmente na passada 
quarta-feira pelo Governo dos 
Estados Unidos da América em 
Nampula, com vista a reduzir 
as taxas de nanismo na infância 
e melhorar o estado nutricio-
nal de mulheres grávidas e lac-
tantes, meninas adolescentes e 
crianças menores de dois anos.

No acto, o Governo dos EUA 
esteve representado pela di-
rectora do Escritório de Saúde 
da Agência dos Estados Uni-
dos para o Desenvolvimento 
Internacional (USAID), Mo-
nique Mosolf, enquanto o go-

vernador de Nampula, Victor 
Borges, representou o Governo 
da República de Moçambique. 

As iniciativas vão ser imple-
mentadas em doze distritos da 
província de Nampula nos pró-
ximos cinco anos e receberão 
um total de 24 milhões de dó-
lares, financiados pelo Governo 
dos EUA. Os referidos projectos  
vão beneficiar cerca de 550.000 
moçambicanos e são um compo-
nente fundamental do programa 
de assistência da Missão dos EUA 
em Moçambique. Em estreita 
colaboração com o Governo da 
República de Moçambique, o 
Governo dos EUA fornece mais 
de 500 milhões de dólares em 

assistência anual para melhorar 
a qualidade da educação, saúde, 
crescimento económico e o de-
senvolvimento geral da nação.  

A má nutrição no início da vida 
pode ter efeitos negativos dura-
douros na saúde, educação e con-
tribuição económica de uma pessoa 
para a sua comunidade. Embora 
Moçambique tenha feito algum 
progresso no tocante ao estado ge-
ral de nutrição no país, a pesquisa 
de saúde mais recente mostra que 
a província de Nampula tem uma 
taxa de nanismo de 55% em crian-
ças menores de 5 anos, uma taxa 
12% superior à média nacional. 
Além disso, 51% das meninas 
adolescentes da província são ané-

micas. Estatísticas de desnutrição 
como estas têm causas complexas 
e incluem dietas muito pobres em 
calorias, micronutrientes e proteí-
nas; desigualdade de género no 
acesso a alimentos nutritivos; con-
ceitos errados sobre dietas nutriti-
vas; falta de higiene e saneamento. 

Para combater estes problemas, 
o Governo dos EUA fará parceria 
com o Governo da República de 
Moçambique nos níveis central, 
provincial e distrital, fará a coorde-
nação das actividades de nutrição 
e a formação dos profissionais de 
saúde no rastreio e tratamento de 
problemas de desnutrição. Tam-
bém apoiará intervenções de nível 
comunitário que melhorem a nutri-

ção e aumentem o acesso a alimen-
tos mais nutritivos, melhores con-
dições de saneamento e produtos de 
higiene para famílias e indivíduos. 

No evento de lançamento, a di-
rectora do Escritório de Saúde da 
USAID, Monique Mosolf, afir-
mou: “Ao atacar o problema da 
desnutrição por todos os ângulos 
–conhecimento individual, co-
munidade, recursos de mercado e 
capacidade do Governo em todos 
os níveis – estes projectos  ajudam 
os moçambicanos em Nampula e 
também fornecem ao Governo de 
Moçambique um modelo para me-
lhorar a saúde, que pode ser usa-
do em todo o país”. (Redacção)
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omo fim do contrato 
que tinha com o Gover-
no para a exploração 
do porto de Nacala, a 

empresa “Corredor de Desenvol-
vimento do Norte” diz que vai 
concentrar-se no seu principal 
negócio, que é o de carga geral na 
ferrovia e o escoamento do car-
vão no porto de Nacala-a-Velha.

Na hora do adeus, a empresa 
destaca que, durante os quinze 
anos de gestão do porto de Naca-
la, a CDN contribuiu para o de-
senvolvimento das infra-estrutu-
ras portuárias de Nacala e ajudou 
a economia da região norte.

A CDN-Porto diz que, em ter-
mos numéricos, até 2018 contri-
buiu com 58,4 milhões de dólares 
norte-americanos em impostos 
para o Estado Moçambicano. 
Investiu cerca de 20 milhões de 
dólares na aquisição de equipa-
mentos portuários, e 11 milhões 
de dólares em custos indirectos, 
no aluguer de equipamentos.

A empresa diz que investiu na 
contratação de mão-de-obra e de 
fornecedores locais para a pres-
tação de vários serviços. Actual-
mente, a empresa apoia cerca de 
quinze mil famílias em progra-
mas de criação de rendimentos, 
em projectos de agricultura, 
avicultura, pecuária e pesca.

Welington Soares, presidente 

do Conselho de Administração 
das empresas do Corredor Lo-
gístico de Nacala, afirmou que, 
“com a não continuidade da 
gestão do porto de Nacala”, há 
necessidade de as empresas do 
corredor dedicarem mais esfor-
ços ao negócio principal, que 
é o escoamento e embarque do 

carvão, a partir de Tete, para o 
porto de Nacala-a-Velha, e ele-
var a capacidade do transpor-
te ferroviário da carga geral,

A CDN diz que investiu tam-
bém na implantação de meca-
nismos de saúde e segurança 
no porto e formação do seu 
pessoal directo e do pessoal de 

terceiros em saúde e segurança.
 “A relação de trabalho entre 

as duas infra-estruturas [por-
to e ferrovia] vai continuar no 
âmbito intermodal de transpor-
te e, sendo assim, a empresa 
reafirma o seu compromisso de 
continuar a trabalhar com altos 
padrões de saúde e segurança e 

desenvolver as comunidades no 
Corredor de Nacala, através de 
implementação de programas 
que contribuam para a geração 
de renda da população e o cres-
cimento da economia nacional 
através das suas operações.”
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CDN destaca benefícios para o 
Estado e a comunidade

EUA fornecem 24 milhões de dólares para 
saúde de mulheres grávidas e lactantes
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Programa Mundial 
para a Alimentação, 
das Nações Unidas, 
recebeu uma contribui-

ção de três milhões de euros do 
Governo da Áustria para apoiar 
cerca de 5.000 famílias no distri-
to de Chemba, província de So-
fala, dando prioridade a crianças, 
adolescentes e mulheres vulne-
ráveis. A contribuição da Áustria 
visa capacitar mulheres e rapa-
rigas adolescentes e promover a 
melhoria da diversidade nutri-
cional e a redução da desnutri-
ção crónica. Serão criados bens 
comunitários que melhorem a 
disponibilidade e a diversidade 
de alimentos, tendo em conta as 
necessidades específicas das mu-
lheres e o imperativo de se adap-
tarem a um clima em mudança.

A criação e a reabilitação 
de bens serão complementa-
das por mensagens de sen-
sibilização sobre nutrição e 
saúde, fundamentais para a 
capacitação das mulheres e re-
dução da desnutrição crónica.

Cerca de 5.000 famílias em 
Chemba serão visadas na sensi-
bilização para a melhoria da nu-

trição e saúde, e 1.500 receberão 
assistência alimentar orientada 
para apoiar a criação de bens co-
munitários, tal como cultivo de 
batata-doce de polpa alaranjada, 
culturas biofortificadas, pomares 
de frutas, fogões de baixo consu-
mo de combustível, hortas, sis-
temas de irrigação e captação de 
água em pequena escala, e insta-
lações de higiene e saneamento.

“Estamos gratos pelo com-
promisso da Áustria em inves-
tir na melhoria da segurança 
alimentar e nutricional dos mo-
çambicanos mais vulneráveis”, 
afirmou a representante e direc-
tora nacional do PMA, Karin 
Manente. “Alcançar os mais 
desfavorecidos é crucial, não 
menos importante em Sofala, 
onde mais de 40% das crian-
ças menores de cinco anos so-
frem de desnutrição crónica.”

“Queremos preencher a la-
cuna nutricional de uma vez 
por todas. É por isso que co-
laboramos com o PMA, que 
está a melhorar os meios de 
subsistência dos estratos mais 
pobres da população. Garantir 
uma dieta mais variada e nu-

tritiva para mulheres, raparigas 
adolescentes e crianças é uma 
pré-condição para qualquer 
igualdade de género significa-
tiva”, disse Hubert Neuwirth, 
chefe do escritório da Coo-
peração Austríaca para o De-
senvolvimento, e acrescentou: 
“Trabalhar com parceiros que 
promovem o ‘empoderamen-
to’ das mulheres e raparigas, 
como o PMA,  é uma prioridade 
fundamental para a Áustria”.

O PMA trabalhará directa-
mente com autoridades cen-
trais, provinciais e distritais 
em vários sectores e com or-
ganizações não-governamen-
tais para fornecer assistência 
técnica a nível comunitário.

O plano estratégico de cinco 
anos (2017-2021) do PMA em 
Moçambique visa assegurar que 
as famílias em áreas de insegu-
rança alimentar sejam capazes 
de manter o acesso a alimentos 
adequados e nutritivos ao lon-
go do ano, incluindo em tempos 
de choque, e que sejam melhor 
nutridas em conformidade com 
metas nacionais.  (Redacção)
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Governo da Áustria 
apoia segurança 
alimentar em Sofala

Rubis de Cabo Delgado 
fazem 71,5 milhões de 
dólares norte-americanos 
num leilão em Singapura
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“Gemfields” anunciou, 
na semana passada, que 
os resultados do leilão 
de rubis da “Montepuez 

Ruby Mining”, que decorreu em 
Singapura, de 10 a 14 de Dezem-
bro de 2019, foram positivos ao 
atingir uma receita de 71,5 mi-
lhões de dólares norte-americanos. 

Dos 104 lotes disponíveis e apre-
sentados ao público, 91 (88%) 
foram vendidos ao preço médio 
de 77,12 dólares norte-america-
nos por quilate. Foram vendi-
dos 927.130 quilates (80%) dos 
1.158.114 quilates postos em leilão.

A empresa diz que os treze lei-
lões de rubis da “Montepuez Ruby 
Mining”, realizados pela “Gemfiel-
ds” desde Junho de 2014, geraram 
584,1 milhões de dólares em recei-
ta agregada. O leilão de Dezembro 
teve a participação de 53 empresas, 
e apresentou rubis em forma bru-
ta de qualidade alta, média e classe 
comercial. A “Gemfields” destaca a 
consistência da oferta e a confiabili-
dade do seu sistema de classificação 
para os resultados que está a obter.

A licença da “Gemfields” é deti-
da pela “Montepuez Ruby Mining”, 
que é 75% propriedade da “Gemfiel-
ds” e 25% propriedade da “Mwiriti 
Limitada”, uma empresa moçambi-
cana ligada a Samora Machel Júnior 
e ao general Raimundo Pachinuapa. 

A “Gemfields” escreve em co-
municado que o produto deste lei-
lão será totalmente repatriado para 
a “Montepuez Ruby Mining” em 
Moçambique, com o imposto de 
produção devido ao Governo de Mo-
çambique sendo pago sobre o preço 
total de venda alcançado no leilão. 

Adrian Banks, director executivo 
de Produtos e Vendas da “Gemfiel-
ds” é citado pelo comunicado afir-
mando: “O último leilão de rubis 
em Singapura apresentou outro re-
sultado importante para os rubis mo-
çambicanos, com demanda e preços 
claramente robustos. Estamos parti-
cularmente satisfeitos por ter visto 
uma variedade tão diversificada de 
vencedores, com trinta e sete em-

presas levando para casa pelo menos 
um lote. Este leilão foi o nosso se-
gundo maior até ao momento, o que 
significa que as receitas anuais da 
‘Gemfields’ com os leilões de rubis e 
esmeraldas excederam pela primeira 
vez duzentos milhões de dólares”. 

A “Montepuez Ruby Mining Li-
mitada” é uma empresa moçambica-
na que opera no depósito de rubis de 
Montepuez localizado no Nordeste 
de Moçambique, na província de 
Cabo Delgado. Cobrindo aproxima-
damente 34.996,10 hectares, acredi-
ta-se ser o depósito de rubis desco-
berto mais recentemente no mundo.

A “Montepuez Ruby Mining” é 
detida em 75% pela “Gemfields” 
e em 25% pela “Mwiriti Limita-
da”, uma empresa moçambicana. 
A “Montepuez Ruby Mining” pre-
tende imitar os valores da “Ge-
mfields” e operar de uma maneira 
que contribua positivamente para 
a economia nacional, enquanto 
assume um papel de liderança na 
modernização do sector de pedras 
preciosas coloridas e na construção 
de meios de subsistência susten-
táveis para as pessoas que vivem 
ao redor da mina. A “Gemfields” é 
fornecedora líder mundial de gemas 
coloridas de origem responsável. 
Além da “Montepuez Ruby Mi-
ning”, a “Gemfields” é a operado-
ra e proprietária de 75% da mina 
de esmeraldas Kagem, na Zâmbia 
(acredita-se ser a maior mina de es-
meraldas do mundo), e tem licenças 
de amostragem em massa na Etiópia.

A “Gemfields” desenvolveu um 
sistema de classificação patenteado 
e uma plataforma de negociação e 
leilão pioneira para fornecer um 
fornecimento consistente de gemas 
coloridas para o mercado global de 
joias. Esses componentes-chave do 
modelo de negócios da empresa, 
juntamente com a propriedade da 
“Fabergé”, uma marca com pres-
tígio, desempenham um papel im-
portante na distribuição adequada 
e no ressurgimento associado do 
sector de pedras preciosas coloridas.
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“Moza Banco” facilita acesso ao 
financiamento a magistrados 
do Ministério Público

Canal de Empresas e Marcas

“Moza Banco” vai 
facilitar o acesso ao 
crédito bancário a 

magistrados do Ministério Pú-
blico. Para o efeito, o “Moza 
Banco” rubricou recentemente, 
em Maputo, um memorando de 
entendimento com a Associa-
ção Moçambicana de Magis-
trados do Ministério Público.

A cerimónia de assinatu-
ra do protocolo realizou-e no 
edifício do “Moza Banco” e 
teve a presença de membros 
do Conselho de Direcção do 
“Moza”, de magistrados pú-
blicos e de outras pessoas.

Na sua intervenção, mo-
mentos após a assinatura do 
acordo, Manuel Guimarães, 
administrador do “Moza Ban-
co”, afirmou que a intenção da 
instituição que dirige, ao aliar-
-se aos magistrados públicos, é 
diminuir as dificuldades deste 
grupo profissional no que diz res-
peito ao acesso ao financiamento.

“Reconhecemos o papel pre-
ponderante dos magistrados do 
Ministério Público na manuten-
ção da ordem jurídica. Por essa 
razão, o ‘Moza Banco’ compro-
mete-se doravante a dedicar um 
enfoque especial a este grupo 

profissional, disponibilizando 
soluções financeiras inovado-
ras”, disse Manuel Guimarães.

Por sua vez, o presidente da 
Associação Moçambicana de 
Magistrados do Ministério Pú-
blico, Eduardo Sumana, afirmou 
que a parceria com o “Moza 
Banco” vem responder às neces-
sidades dos magistrados filiados 
na Associação Moçambicana de 
Magistrados do Ministério Pú-
blico, que há muito clamavam 
por uma iniciativa deste género.

“Uma das grandes linhas de 
orientação, quando fundámos 
esta Associação, foi estabelecer 

parcerias que beneficiassem os 
associados. Nos últimos três anos, 
negociámos com três bancos, 
sendo que o ‘Moza’ abraçou de 
forma célere a nossa iniciativa”, 
disse Eduardo Sumana e acres-
centou: “A nossa perspectiva é 
estreitar cada vez mais as relações 
com o ‘Moza Banco’, através 
da utilização de outros serviços 
oferecidos por esta instituição”. 

A Associação Moçambica-
na de Magistrados do Minis-
tério Público existe há uma 
década e tem cerca de uma cen-
tena de membros, em todo o país.
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