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Um contrato confidencial entre as empresas multinacionais, o Ministério da Defesa e o Ministério do Interior
desvenda um negócio com sinais de obscuridade. Atanásio M’tumuke e Basílio Monteiro abriram uma conta no
BCI, em Maputo, para receber o dinheiro das multinacionais em nome do Estado.
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Os lucros do negócio da
guerra em Cabo Delgado
atias Guente
M
mtsgnt@gmail.com

P

ara além do desespero
da população que morre
decapitada a cada incursão dos terroristas, sem
que o Estado tenha condições
para prover segurança, há uma
enorme onda de descontentamento nos elementos Forças de
Defesa e Segurança (FDS) compostas por oficiais vindo do Forças Armadas de Defesa de Moçambique (FADM) e da Unidade
de Intervenção Rápida (UIR)
que foram destacados para a
província de Cabo Delgado.
Este grupo específico não está
em Cabo Delgado para proteger
a população. Foram destacados
pelo Ministério da Defesa Nacional (MDN) e pelo Ministério
do Interior (MINT) para proteger as operações das multinacionais petrolíferas, nomeadamente a Anadarko (agora Total
em virtude da compra das suas
acções pelos franceses) e a Eni.
As duas empresas fazem pagamentos mensais ao Ministério da Defesa e o Ministério,
por sua vez, comprometeu-se
a canalizar os referidos valores aos operativos que estão no
terreno que passariam a receber o seu salário normal mais
uma outra remuneração adicional por estarem a proteger
as multinacionais. Sucede que

Os termos do acordo confidencial entre as multinacionais, o MDN e o MINT

o dinheiro vai para as contas
do Ministério da Defesa e não
chega aos elementos das For-

Basílio Monteiro, ex-minitro do Interior

ças de Defesa e Segurança que
efectivamente estão no terreno. Para onde vai o dinheiro?
O Canal de Moçambique está
na posse de um acordo confidencial assinado entre o Ministério
da Defesa Nacional, o Ministério do Interior, a Anadarko (agora Total) e a Eni (agora Mozambique Rovuma Venture -MRV).
De acordo com o contrato,
a Anadarko e a ENI são designados “operadores”. Os elementos das FADM e UIR são
“designados provedores de segurança do Governo”. Os valores que são pagos pelas multinacionais no âmbito desse
contratochama-se“compensação”.
O contratado é datado de 28 de
Fevereiro de 2019. Basicamente
o Ministério da Defesa Nacional
e o Ministério do Interior comprometeram-se a destacar efectivos conjuntos (FADM e UIR)
que se designam “Força Tarefa
conjunta” para a protecção das
multinacionais nomeadamente

Atanásio Mtumuke, ex-ministro da Defesa

o seu pessoal, instalações movimentação de veículos e outras

(Continua na página 4)
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tinacionais tem o direito de
confirmar e verificar se a compensação foi devidamente paga
pelos destacamento na sua totalidade ou não. Ainda pelo
contrato, as multinacionais têm
a prerrogativa de fazer cessar
os pagamento caso o dinheiro
não chegue aos beneficiários.
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Steve Wilson, ANADARKO
Moçambique

operações das multinacionais.
Em troca, as multinacionais oferecem dinheiro e outro apoio
logístico que se justifique.
De acordo com o artigo 3 do
referido acordo, os valores monetários pagos às FDS são feitos
numa base mensal, mediante a
apresentação de uma folha de
compensação pelo destacamentos das forças às multinacionais.
Em princípio as multinacionais
pagam ao Governo (que por sua
vez devia pagar aos soldados e
polícias) até ao dia 10 de cada
mês. “No final do mês se o valor
pago exceder o valor correspondente aos serviços fornecidos,
os operadores procederão a devida reconciliação na factura do
mês seguinte” lê-se no acordo,
cuja cópia está na nossa posse.
Pagamentos mediante escalão
De acordo com o contrato que
temos vindo a citar, as multinacionais efectuam o pagamento
da compensação para cada elemento da Força Tarefa conjunta que presta serviços na província de Cabo Delgado com o
seguinte critério remuneratório:
Oficiais Superiores (de Major em diante, tratando-se do
MDN e Oficiais Superiores
tratando-se do MINT) ganham 315 meticais por dia.
Oficiais subalternos (de alferes a capitão tratando-se do
MDN e Oficiais subalternos,
tratando-se do MINT) ganham 250 meticais por dia.
Sargentos
(tratando-se do MDN e MINT) ganham 200 meticais por dia.
Praças (tratando-se de MDN e
guardas da polícia de categoria
básica, tratando-se da MINT)
ganham 150 meticais por dia.
O Canal de Moçambique apurou que são destacados a Cabo
Delgado acima perto de mil
agentes das FDS e na sua maior
parte, não recebe os valores das
multinacionais, o que está a gerar
enorme confusão e desmoralização. O dinheiro tem ido aos bolsos dos chefes, segundo dizem.
Mas pelo contrato as mul-

Amade Miquidade, ministro do Interior

mento do dinheiro que vem das
multinacionais, Atanásio Mtumuke em coordenação com Basílio Monteiro abriram uma conta no BCI em Maputo, no balcão
do Pigalle, com a conta número
1041857710001, em nome do
Ministério da Defesa Nacional.
São assinantes dessa conta Atanásio Mtumuke (então ministro
da Defesa) Patrício José (então vice-ministro da Defesa),
Fernando Campine (Secretário
Permanente do Ministério da
Defesa) e Casimiro Mueio. Essa
conta levanta muitas suspeitas
porque as entradas do Ministério da Defesa deviam, em princípio, ir ao Tesouro. E é um dos
poucos casos em que o ministro
assina pessoalmente cheques do
Ministério. As correspondências que são trocadas a luz desse acordo devem ir a Fernando
Campine (Ministério da Defesa
Nacional), Zefanias Muhate (secretário Permanente do Ministério do Interior), Steven Wilson
em nome da Anadarko e Mark
Hackney em nome da MRV.
O Canal de Moçambique apurou que essa operação com as
multinacionais e o facto de o
dinheiro nunca ter chegado aos
militares e polícias que estão a

Jaime Neto, ministro da Defesa

proteger as multinacionais em
Cabo Delgado, contribuíram
bastante para a queda de Salvador Mtumuke e Basílio Monteiro, tidos até então, como homens
de confiança de Filipe Nyusi.
No Ministério do Interior
e no Ministério da Defesa
não nos foi possível colher
uma reação sobre o assunto.
Esperamos que o acordo
continue
Entretanto contactada pelo
Canal de Moçambique a Anadarko (agora Total) deu uma
resposta muito genérica. O
nosso jornal enviou por escrito
perguntas concretas como o período de validade do contrato, a
contribuição financeira mensal
da Anadarko e o facto de os militares e polícias não estarem a
receber o dinheiro nos termos
do contrato. Uma porta-voz da
Total disse ao Canal de Moçambique de forma abstracta que a
segurança dos trabalhadores e
contratadas é um valor essencial
para a empresa. “Continuamos a
monitorar de perto as condições
e a trabalhar com as autoridades relevantes e outras partes
interessadas para providenciar
um ambiente de trabalho seguro
para a nossa força de trabalho
e para as comunidades locais.
A minha expectativa é que o
acordo existente com as autoridades relevantes se mantenha
durante o projecto, evoluindo
com o projecto e conforme a
mudança das circunstâncias nas
imediações do projecto” disse.
Outra resposta também genérica foi dada pela MRV. Um
porta-voz da empresa em Maputo, disse quando abordado pelo
Canal de Moçambique que as
parcerias voluntárias de segurança a nível nacional entre indústria e governo estão em curso por forma a garantir meios
eficazes para abordar questões
de segurança. “Estamos a trabalhar e continuaremos a trabalhar com o governo e parceiros
do sector privado para melhorar
as questões segurança dos nossos colaboradores e bens” referiu.
Desde 2017 um grupo de terroristas tem estado a semear desgraça
e terror em Cabo Delgado, tendo já
tirado a vida a centenas de pessoas
entre civis e militares e destruído
várias aldeias. Os insurgentes já
atacaram nove dos 16 distritos
daquela província. Os relatos de
desmoralização dos militares são
vários, ora por fuga de informação
operacional entre as altas patentes, ora por falta de mantimentos
e pagamento das compensações.
de Moçambique
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A vez dos “caras” da
“Embraer” e os investimentos
atabalhoados de Mateus Zimba

Instituto Politécnico de Geologia e Ciências de Saúde

COMUNICADO

láudio Saúte
C
sauteclaudio@gmail.com

N

a quarta-feira, o tribunal que julga
o recebimento de uma comissão
de 800.000 dólares na compra
de aviões no Brasil para a LAM,
no chamado “Caso Embraer”, deverá ouvir
mais dois declarantes, ambos funcionários
da banca. Depois disso, segue-se a audição
dos funcionários da “Embraer”, que são a
peça fundamental no processo. De onde saiu
a comissão, é o que se pretende esclarecer.
Mas há discórdia sobre como será a audição,
se por videoconferência, ou não. A decisão
sobre a audição de funcionários da “Embraer” por videoconferência será conhecida
na quarta-feira, quando o tribunal apresentar
as “questões prévias” antes da ordem do dia.
Abdul Gani, advogado do réu José Viegas, disse que a audição dos declarantes
estrangeiros em videoconferência não está
prevista na legislação processual penal.
“Audição dos trabalhadores da ‘Embraer’ em videoconferência é ilegal”, disse.
Por seu turno, Tomás Timbana, advogado
de Mateus Zimba, disse que os trabalhadores da “Embraer” devem ser ouvidos em
Moçambique, porque participaram no crime.
“Estes senhores não podem ser ouvidos como declarantes neste processo. Estes senhores devem ser ouvidos como testemunhas”, afirmou.
Damião Cumbane, advogado de Paulo Zucula, disse que assinava por baixo da opinião dos colegas defensores.
“Em pleno século XXI, a videoconferência é admissível, portanto não há ilegalidade
nesta audição”, afirmou o Ministério Público. Por videoconferência ou não, o facto é
que já é mais ou menos conhecida a versão
da “Embraer”. A Procuradoria-Geral da República pediu explicações à “Embraer” durante a instrução do processo. A resposta só
chegou em Março de 2018, quando a acusade Moçambique
ção já havia sido feita. O

tem em sua posse o questionário enviado pela
Procuradoria-Geral da República e as respostas que a “Embraer” deu há dois anos, e provavelmente não irá mudar de versão sobre
como
foi
construído
o
preço.
As perguntas da PGR sobre o preço de
30,6 milhões e as respostas da “Embraer”
Procuradoria-Geral da República – A
proposta de 30.600.000,00 de dólares
norte-americanos existiu? Em caso positivo, solicita-se o envio ao requerente.
“Embraer” – A “Embraer” não encontrou na sua base de dados o envio de uma
proposta que faça menção a esse preço de
30.600.000,00 de dólares norte-americanos.
A “Embraer” esclarece que entregou à LAM
uma proposta referente à venda de duas aeronaves E-190, datada de 22 de Maio de 2008,
sendo que o montante individual considerado
foi de 30.850.000,00 de dólares. O valor de
30.600.000,00 de dólares norte-americanos
constitui o preço representativo individual
que consta na TAS A [“Transactional Aproval Sheet”, denominação em inglês para
Aprovação de Folha descritiva da Transacção” (construção do preço)], datada de 12
de Maio de 2008, sendo do uso interno da
“Embraer”. O valor de 30.850.000,00 de
dólares norte-americanos só veio a constar
na TAS B, datada de 21 de Maio de 2008.
Procuradoria-Geral da República – Qual foi
o motivo de o preço-base ter sido 30.600.000,00
de dólares norte-americanos e não
30.850.000,00 de dólares norte-americanos?
“Embraer” – A “Embraer” reitera a resposta anterior e frisa que o valor da proposta
que emitiu para a LAM é de 30.850.000,00
de dólares norte-americanos, sendo que este
resulta de um longo processo de discussão
e confrontação de uma série de variáveis.
Procuradoria-Geral da República – A
LAM foi, ou não, notificada oficialmente da proposta de 30.600.000,00
de
dólares
norte-americanos?
(Continua na página 16)

A Direcção do IPGCS – Instituto
Politécnico de Geologia e Ciências
de saúde informa aos estudantes
FINALISTAS nomeadamente TMG3,
ENF. GERAL2, ESMI2, ESMI3,
ESMI4, e ESMI5 e ao público em
geral que a 2ª cerimónia de graduação
terá lugar a 21 de Março de 2020.

Quelimane, aos 19 de Fevereiro 2020
O Director
Ilegível
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Editorial

As mentiras de Dennis Jett
e a avestruz
U

m artigo de opinião de Dennis Jett, ex-embaixador dos Estados Unidos
da América em Moçambique, publicado na revista política de Washington “Foreign Policy” (com tradução publicada nesta edição do
de Moçambique , fez cair o Carmo e a Trindade em solo pátrio e
está a merecer comentários jocosos vindos dos habituais sectores mais primitivos do regime. Com o título “Moçambique é um Estado falhado. E o Ocidente não está a ajudar”, Dennis Jett traça uma radiografia não muito simpática do
processo político-económico de Moçambique, apontando um redondo falhanço do partido Frelimo em colocar os recursos naturais ao serviço do progresso
e do desenvolvimento colectivo.
Dennis Jett sempre teve uma relação tensa com o partido Frelimo, por causa da forma frontal como reprovava as acções do partido no poder em Moçambique e também pela forma aberta com que defendia a necessidade de
haver mais intervenientes políticos relevantes que não fossem apenas os do
partido Frelimo. O fim da sua missão em Moçambique foi altamente celebrada nos círculos radicais do partido Frelimo, porque era um desprazer
para o partido no poder lidar com a forma de ser de Dennis Jett. Nem os
jornais afectos ao regime escapavam às suas tiradas tendo proposto, numa
ocasião, que o jornal “Domingo” recebesse o Prémio Nobel da Estupidez.
Por tudo isto, Dennis Jett é uma personagem que não faz bem ao regime nacional sendo previsível que qualquer sua leitura sobre Moçambique e a sua política
tenha reacção não muito distante do desprimor. Intercalando com esse desprimor, há outros que acham que Dennis Jett apenas exagerou nas suas afirmações.
O que se evidencia é que há uma grande predisposição para debater o mensageiro em vez de se debater a mensagem. Da tese de Dennis Jett que faz de Moçambique um Estado falhado e amplamente apoiado pelos doadores, conseguimos
extrair cinco asserções que, na nossa opinião, ajudariam a ter um debate saudável, com a perspectiva de pensar sobre o país que somos e para onde queremos ir.
Da nossa leitura, sem prejuízo de outras, pudemos apreender as seguintes teses:
1. A democracia é uma farsa.
2. A péssima gestão dos recursos só garante que a pobreza vai continuar
3. Ausência de um aparelho legislativo ou judicial capaz de se apresentar
como fiel da balança.
4. A Frelimo dirige o país de forma desordenada e autoritária
5. Os doadores ignoram toda a desordem e fornecem dinheiro.
Para um exame sério das afirmações de Dennis Jett, se devemos tentar aferir a dose de verdade que possa existir em cada um
dos pontos, para chegarmos a uma conclusão sobre o que posa ser
mentira grosseira ou o que possa a ser um exagero grosseiro de um “americano ressabiado”, que “quer ver sangue”, como se está a dizer por aí.
Comecemos pelo primeiro ponto: “A democracia é uma farsa”. Há quem cometa o erro capital de chamar “democracia” ao processo eleitoral, esquecendo-se de que o processo eleitoral é apenas um dos elementos da democracia. A
democracia é uma cultura fundada na soberania que reside nos cidadãos. É a
prerrogativa que os cidadãos têm de escolher como querem ser dirigidos e serem parte disso. A democracia é um sistema em que uns discordam dos outros,
sem que isso tenha de custar a vida a uns, ou o ostracismo a outros. A democracia não se esgota no exercício eleitoral. Salazar também era eleito num processo “democrático”. Uma eleição em que quem a organiza e quem conta os votos
é um dos participantes não pode ser democrática. As eleições recentes que tivemos mostram bem essa ideia. Em Gaza, há quem introduziu no sistema cerca
de 300.000 eleitores que não existiam. A instituição que tinha a responsabilidade de verificar os números foi a tempo de verificar e corrigir, mas o presidente
dessa instituição, recebendo o epíteto de “capim alto”, foi empurrado para fora
da mesma, porque havia ordens para manter aqueles 300.000 fantasmas. Veio a
votação, e esses fantasmas votaram. Em quase todas as províncias houve enchimento de urnas, confirmado também pela União Europeia. No final, foi apresentado um vencedor com todas essas vicissitudes. Isto é, ou não é, uma farsa?
Sobre “os recursos naturais que não estão a tirar o país da pobreza”, só
quem não quer ver essa realidade é que pode negá-la. Tudo começa com a

forma predadora como são feitos os contratos com as empresas multinacionais. Se, no passado, se podia aceitar esses contratos bonificados a favor das
empresas multinacionais, em nome da atracção do investimento para um país
que era considerado de alto risco, já não faz sentido que essas condições predadoras continuem, em prejuízo dos donos dos recursos. A situação torna-se
mais grave quando os dirigentes políticos, a título pessoal, entram na equação desses contratos por fora. Por exemplo, alguém já perguntou quem são os
sócios moçambicanos da “Vale Moçambique” ou de qualquer outra empresa
multinacional, que tem obrigação de ter participação nacional que não seja
por via das empresas estatais? A perspectiva de olhar para esses investimentos sob o ponto de vista dos bolsos dos dirigentes fez com que, por exemplo,
depois de anos de exploração, hoje, em Moatize, na província de Tete, só haja
buracos, e o desenvolvimento que era prometido nunca chegou. Tudo ficou
por conta da “responsabilidade social” da empresa multinacional que distribui
bolas de futebol. As mais-valias das operações no Norte de Moçambique são
suficientes para transformar uma economia que tanto precisa, mas a questão
é: qual é o plano que existe com esse dinheiro? Até agora, desconhece-se.
A ausência de um sistema competente e efectivo de verificação e equilíbrio
(“check and balance”, em Inglês) é uma consequência da farsa que é a nossa
democracia. Isso faz com que, por exemplo, não se conheça onde começa e
termina o partido Frelimo, e onde começa o Estado e as suas instituições.
A ausência de uma fronteira clara faz com que o Estado seja subalternizado
em todos os níveis. Basta lembrar o processo das dívidas ocultas, em que a
Assembleia da República só soube tarde que a sua competência havia sido
usurpada. Mesmo assim, não acordou para chamar à responsabilização, mas
para se colocar ao lado dos que contrataram as dívidas ocultas. E os processos
judiciais que foram iniciados em Moçambique foram uma resposta aos processos judicias iniciados no estrangeiro e com o objectivo de livrar do rigor da
Justiça norte-americana os moçambicanos envolvidos. A Justiça moçambicana
nunca se mostrou capaz de dar impulso processual a esse caso. O facto de
haver um acórdão do Conselho Constitucional a ilegalizar as dívidas e com
efeito de nulidade sobre todo o negócio jurídico e haver um Governo que passa por cima desse acórdão, que é de cumprimento obrigatório, mostra bem
que não existe um sistema legal para pôr freio aos abusos contra o Estado.
Dirigir um país de forma desordenada e autoritária é aplicar um padrão próximo daquela máxima de Luís XIV que diz “O Estado sou
Eu”, em que, em favor de determinados indivíduos e da manutenção dos seus privilégios, sacrifica-se o Estado e as suas instituições.
Ter uma Assembleia da República a subscrever actos criminosos e um Conselho Constitucional a assistir às suas próprias decisões a serem vulgarizadas não
lembra a nenhum Estado ordenado. Ter um país em que os seus cidadãos estão,
desde há dois anos, a serem decapitados sem que se saiba quem são os autores,
e vai-se vivendo como se tal selvajaria fosse num país distante, não lembra a
nenhum país com instituições que funcionem. Ter um país em que os que não
concordam com os cânones estabelecidos são lançados à mercê dos esquadrões
da morte não lembra a nenhum um país que não tenha um regime autoritário.
Em tudo isto, há os doadores que, de ano em ano, fazem vista grossa, e
agora mais ainda com os compromissos das suas empresas multinacionais, subscrevendo o manifesto do desmantelamento do Estado nacional em troca de uma ajuda que pagamos com recursos e com a falência
do nosso próprio Estado. Se a corrupção preocupasse os doadores, seriam primeiros a exigir relatórios sérios sobre os seus dinheiros e responsabilização. Mas tudo indica que esse dinheiro é investido a título de fundo perdido, enquanto o negócio real dos recursos acontece do outro lado.
Em todas aquelas cinco asserções, não nos parece que Dennis Jett tenha mentido ou tenha exagerado, porque, tudo conjugado, dá exactamente a imagem de
um Estado na fronteira do falhanço. Claro que há uma opção de encarnar a avestruz e achar que aquilo é tudo exagero. Mas esse aforismo também não muda a
realidade, por mais sinónimos que sejam convocados. Dennis Jett não mentiu.
de Moçambique
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Opinião

O Simão
Por Adelino Timóteo

V

ou abrir um parêntesis:
no antigamente, só as
estruturas competentes
revolucionárias é que
tinham a competência para engordar. O secretário do bairro, o
acorcundado Tchitcho, apesar de
um homenzarrão, todo fuinho,
inconseguia de ter banhas. Talvez seja por isso que ninguém lhe
punha respeito. Está-se mesmo a
ver o porquê das vénias couberem
no Simão Tranquino Luadim dos
Palfinos Palxandres dos Barretos
Mendes. Naqueles antigamentes,
o engordar era um posto. Parecia
uma dádiva dos céus, a gordura,
que escasseava na populaça, o que
era um assombro, se distribuía exclusiva entre os chefes, de modo
que, quanto mais alta a hierarquia,
mais banha esta acumulava. Fosse
alguém com esta característica nos
interpelar, claro que haveria quatro hipóteses: só poderia ser o chefe de dez casas, o chefe do quarteirão, o chefe da célula ou o chefe
da unidade comunal. A elegância
e a esbelteza estavam na população, e, atipicamente, no secretário do bairro, o qual enfrentava a
rebelião e a resistência comuns,
talvez devido àquela débil compleição física um tanto ou quanto incongruente para as funções.
De cabelo crespo, Simão era um

caso à parte, de que o Tchitcho
não gostava, porque era algo que
o comprometia junto dos súbditos, pois o corpanzil daquele era
motivo bastante para promover
a rebelião. Perante habilidades e
argumentos daquele, o secretário vivia em permanente receio
de que o irreverente Simão o desautorizasse. Era uma ameaça tal
que ele não via senão a perder a
autoridade sobre o elenco que
estava às suas ordens. Um bando
de lentos, que chegava atrasado
às reuniões do Grupo Dinamizador, mas que se distinguia pela
oportunista pontualidade inglesa
quando se tratasse de se enfilarem na Cooperativa de Consumo.
Simão era, pela sua jovialidade,
aquilo que se lhe poderia chamar
homem com uma genica invulgar.
No campo de futebol da Rua 18, lá
no Kingstown, foi onde o vimos a
jogar à Dover, à Auxílio, à Orlando Conde. Todos esses ícones do
futebol nacional, naqueles tempos
que correm pela nossa nostalgia.
As nádegas festivamente roliças
como dois pares de presuntos
soltos, corria, corria, vunava, vunava, como diziam o Ziquibo, o
Abel Barca ou mesmo o Ibe, esse
que era o guarda-redes da equipa
destes e lhes pedia que o marcassem encima. Parecia papel solto

sobre o asfalto. Entre a poeira esvoaçante e a claridade da luz do
sol, o mérito dele era a rapidez.
Desde que o Simão inventou
a tal estória de que os moços na
puberdade deveriam andar calçados com sapatos ou chinelas,
fosse porque fosse, tornou-se
um génio das notícias que alimentariam o bairro. Não nos
víamos senão a não largá-lo.
Era o lusco-fusco. O Tchocotcho veio ter comigo, à casa da
minha mãe, para dizer-me que tinha uma coisa a mostrar-me. Sem
me dizer imediatamente do que
realmente se tratava, tomou-me
pelo pulso. Lá o segui. Saltámos o
muro dos fundos, que dava à casa
dos Viegas. Atravessámos a Escola Velha. Roda batida. Dez minutinhos depois, éramos nós que
chegávamos ao local, onde para a
minha surpresa, lá estava o Simão,
todo pés nos calçados. Estes estavam novinhos em folha e a brilharem. Cheiravam a couro curtido.
Envergava um fato safari, vulgo
balalaica, engomadinho, com vincos mais cortantes que uma navalha. Todo lustroso, não passava de
um janota. Parecia em véspera de
participar numa cerimónia solene. O Tchocotcho só me piscou o
olho, como que aclarando a matéria, advertindo-me que o olhasse

de alto a baixo, onde estavam os
ingredientes que recheavam as
conversas que se repetiam, viajantes, de casa a casa. Primeiro
distingui os suspensórios, que
esticavam as calças, de modo
que tornavam vistosas as peúgas
e os calçados. Estava um janota.
Tive que me segurar por dentro
para conter-me, para não rir-me,
porque um cheiro forte subia do
fato do Simão Tranquilo Joaquim
dos Palfinos Palxandres dos Barretos Mendes. O que me obrigou a
inalar o olor a tecido fresco, recentemente passado a ferro de carvão.
E por cima do que inalávamos, o
tipo cheirava a perfume, um misto
algo a naftalina e água-de-colónia.
Pouco a pouco, como que atraídos por aquele raro perfume, ou
talvez pela notícia que rapidamente
viajara de boca a boca, se nos juntaram os outros: o Joãozinho da Fundação, o António Murilho, o Paulo
Chulo, o Manuel Acerca, o João
Boer, o Felisberto, o Adolfo, o Mingo, o João Maleva, o Justino Daniel,
o Lucas Mazorore, o João Paulo e
o Chale. Todos queriam confirmar a
causa da reincidência do Simão nos
trajes elegantes e espalhafatosos, só
às noites. A incógnita era a causa
que o levou a escolher aquele lugar
para a sua exposição de manequim.
A propósito, além de aquilo passar

como uma irreverência, era também
um desafio aos manequins da Casa
Bachoo e da Casa Bulha, que perderam visibilidade. Os manequins já
não reuniam atractividade. Na altura, vestiam-nos com roupa ordinária
da Textáfrica, calças e saias caqui,
camisas e blusas de chita, uma espécie de pano-cru, wanitenguerenhe,
na tradução literal “porquê me compraste”, por ser uma espécie de tecido difícil de se lhe porem vincos a
ferro de carvão, pois em tempos de
guerra é um luxo engomar a carvão.
Eram essas as roupas que as pessoas
comuns usavam na altura, mais
umas sapatilhas de tecido ordinário,
porém grosso, vulgo mata-cobra,
por causa das suas solas de borracha
seca e ressequida, com uma talha
capaz de danar os répteis. Havia,
por certo, ainda, as canoas, umas
sapatilhas de solas de borracha da
UFA, sem atacadores, que aos pés
dos fuinhos ficavam a boiar, a boiar,
por isso logo se vê os pés naufragados a desejarem de serem salvos.
No entretanto, naquele tempo
de crise, em que o vestir-se perfeitamente levantava a suspeição
de conspiração contra a revolução socializante, o jovenzeco
Simão não poderia inventar algo
melhor que não fosse o calçar-se, para dar mostras de aprumo.
de Moçambique
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(USD) Contratos Anuais
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(a) Pessoa Singular
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15 usd x 12 meses = 180 usd

(b) Empresas e Associações de Direito Moçambicano

		40

30 x 12 = 360

(c) Órgãos e Instituições do Estado

		50

40 x 12 = 480

(d) Embaixadas e Consulados em Moçambique e Organismos Internacionais
		60
(e) Embaixadas e representações Oficiais de Moçambique no exterior
		60

50 x 12 = 600

(f) ONG’s Nacionais

		30

20 x 12 = 240

(g) ONG’s Internacionais

		50

40 x 12 = 480

Notas
- Os valores expressos poderão ser pagos em Meticais ao câmbio do dia
- Nas facturas e recibos inerentes deve-se mencionar a letra que corresponde ao tipo de assinatura
- (i) Pronto pagamento ou débito directo em conta bancária
- (ii) Pronto pagamento ou débito directo em conta bancária

50 x 12 = 600
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mtsgnt@gmail.com
Cel: 823672025 - 843135996 - 823053185
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Eles comem, nós pagamos
Por Edwin Hounnou

O

s que arruinaram, e
ainda arruínam, a economia de Moçambique coincidem com
indivíduos ligados à direcção do
partido Frelimo, no poder desde
que o país ascendeu à independência nacional, a 25 de Junho
de 1975. Não estamos pobres
por termos sido colonizados por
Portugal nem se deve à falta de
recursos naturais ou outros, mas
por sermos governados por um
grupo de bandidos, gatunos sem
remorso de roubar o bem público.
A gatunagem, em Moçambique, aumentou, de maneira
vertiginosa. Quando os antigos
comunistas descobriram que
podiam ficar ricos sem precisar
de qualquer esforço nem de trabalhar nem de sujar as mãos. O
roubo é a forma mais fácil que
os nossos ladrões encontraram
para amealhar fortuna incalculável em detrimento do povo.
Roubam em todos os ministérios, empresas e instituições
que tenham dinheiro do Estado
ou de parceiros. Até inventam
empresas para servirem de depósito de dinheiro roubado, disponibilizam as suas contas bancárias para receber dinheiro sujo.
Moçambique está a transmitir
a péssima imagem de que todos
nós somos um país de gatunos,
porém, não é verdade porque
os ladrões estão bem identificados pelos seus próprios nomes.
O povo não rouba nada de ninguém. O ladrão reside na direcção do partido Frelimo ou está,
de forma umbilical, a ele ligado.
Roubar é a maneira mais co-

mum de estar e agir de quem está
no governo. O dinheiro do Estado não escapa ao roubo. Não se
fala, porque não é, de má aplicação mas sim de roubo, quer dizer,
levar para casa. O roubo implica
truques mas o levar para casa já
não exige manobras. Em todos os
gabinetes, sejam eles pequenos
ou grandes e reluzentes, ocorrem
operações de gatunagem, planificam-se as melhores maneiras de
roubar. Até os chefes bem graúdos ou seus familiares directos,
tais como filhos e esposas, também, participam em actividades
de roubar ao Estado e ao povo.
As dívidas inconstitucionais, ou
ocultas, que contrataram à margem da lei evidenciam o carácter
colectivo de como eles roubam em
que toda a família se suja, nadando
em mar da corrupção sem paralelo
provando, desse modo, a nossa velha tese segundo a qual esses indivíduos estão a enriquecer com base
em dinheiro roubado. Não são empresários de nada, mas sim, apenas
ladrões. Tudo quanto exibem é resultado da roubalheira que fazem
e não do suor do seu trabalho.
Em países de Estado de Direito,
as instituições como a Presidência da República, Serviço de Informação e Segurança do Estado,
Procuradoria-Geral da República,
Tribunais são de grande estima e
respeito do público devido à sua
integridade. Não se metem em esquemas sujos para extorquir fundos do Estado e para não caírem
no descrédito. No nosso caso, a
Presidência da República, o SISE,
o Ministério da Defesa, na pessoa
do seu então titular, hoje Presiden-

te da República, estiveram na dianteira na contratação das dívidas
inconstitucionais que lesaram a
economia nacional, jogaram o nosso país na sarjeta e fazem faltar, até
aos nossos dias, o pão na mesa de
milhões de famílias moçambicanas. Assim, estamos, condenados
a pagar o prato que eles comeram.
Mais tarde, o Tribunal Supremo, a Procuradoria-Geral da
República, que julgávamos que
fossem guardiões da legalidade,
também, entraram na jogada em
defesa dos ladrões. Atrasando o
esclarecimento do calote de que
todos nós fomos vítimas, pagando com fundos públicos recursos
para salvar do julgamento nos
Estados Unidos os lesa-pátria.
Para demonstrarem que vivemos numa sociedade podre e de
porcos, a Assembleia da República
tem desempenhado a tarefa de uma
grande encobridora da fraude – a
bancada maioritária, de forma arrogante, mandou fazer constar o
odioso calote no Orçamento do
Estado a fim de que fosse pago
por todos os moçambicanos a
quem os novos-ricos da nossa
pátria jogaram para um profundo poço da pobreza e miséria.
Sabemos a quem o dinheiro do calote beneficiou – aos
seus mentores, seus filhos,
suas esposas, secretárias, seus
amigos e suas concubinas.
Para fechar a porta do inferno,
estão a pagar com os nossos dinheiros essa dívida odiosa e estamos a pagar para o que permite
aos gatunos levarem uma vida à
grande e à francesa, enquanto o
povo humilde continua a minguar

à fome e na pobreza, mesmo assim, eles ganham todas as eleições. Pensávamos que as eleições
seriam uma oportunidade para o
povo se livrar dos patrões dos esquadrões da morte, mas nos equivocámos. Os assassinos e bandidos não deixam o poder através
de voto popular. Talvez pela
acção popular, o povo na rua.
Armando Guebuza e Filipe
Nyusi fazem parte integrante do
calote, aliás, eles foram os principais promotores deste crime,
o processo jamais será esclarecido enquanto o partido Frelimo
se mantiver no poder. As prisões
dos seus colegas da jornada não
passam de uma simulação para
enganar a todos nós. Os presos
serão, mais dias menos dias, libertos. O Tribunal Supremo e a
Procuradoria-Geral da República
devem estar a forjar um argumento qualquer para os libertar.
Se estivessem a combater a corrupção teriam deixado Manuel
Chang avançar para os Estados
Unidos onde ainda aguardam por
ele. Armando Guebuza e Filipe
Nyusi estariam também presos.
O Ministério Público teria produzido uma lei que lhe conferiria
poderes para recuperar os activos, que existem, porém, nada
acontece. Eles julgam que nos
enganam, mas, estamos de olho.
Tudo corre com toda a normalidade por não estarmos em Estado de Direito e Democrático. Por
isso, os implicados na destruição do nosso país são elevados
ao pedestal de heróis e outros à
categoria de professores de moral, dando entrevistas à impren-

sa, principalmente, pública, de
como nos devemos portar como
bons cidadãos. Eles gozam com
o povo por saberem que nada
lhes vai acontecer porque eles
mandam em tribunais, na polícia.
São eles, os gurus das dívidas
ocultas, que dizem o que deve
ser feito, como deve ser conduzida a investigação, o que apurar
e em que momento lançarem cá
para fora as conclusões que inventam para o povo consumir.
O palco está montado e os artistas já posicionados para enterrarem, de uma vez por todas,
o processo das dívidas inconstitucionais. O reconhecimento da
União Europeia, dos Estados Unidos e dos demais países da vitória
fraudulenta do partido Frelimo e
do seu candidato, nas eleições de
15 de Outubro de 2019, serve de
coramina que “ressuscita” a Frelimo que tinha um quadro clínico
reservado e incerto. Os discursos
que se ouvem de combate à corrupção são um disco furado. A
grande corrupção está intacta e só
se limitam a combater a corrupção praticada pelo enfermeiro,
professor. Não passa disso. Não
nos deixemos enganar por intenções mais ou menos camufladas!
Os que estão contra o nosso
desenvolvimento não são apenas aqueles que matam, em Cabo
Delgado, mas também aqueles
que enchafurdaram Moçambique em dívidas inconstitucionais,
comprometendo o futuro das
nossas crianças. Nós sabemos o
que queremos – a Frelimo fora
do poder e entregue à justiça.
de Moçambique
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Opinião
O drama do
“CORONAVÍRUS” / Covid-19
Por Hamilton S. S. De Carvalho

I

Quando um Presidente
duma República chega
a afirmar que “não faz
sentido trazer o Português infectado para Portugal”
pode-se imaginar o drama que
se vive em torno desse novo
predador humano, o “Coronavírus” ou melhor designado
COVID-19 segundo a nova nomenclatura adoptada pela Organização Mundial de Saúde
que visa evitar estigmas. Trata-se de um português que está
isolado numa cabine a bordo
do DIAMOND PRINCESS. E,
segundo relatos que nos chegaram em primeira mão a partir
da sua cônjuge em contacto
com um dos órgãos de comunicação social dá-nos a dimensão
do drama e da gravidade que se
vive no mundo inteiro e o caso
ADRIANO como se refere, é
um deles: “Esta manhã, depois
de ter falado com o marido que
diz estar preocupado com a
demora do processo que reencaminha os infectados para
os hospitais designados, a esposa informou que Adriano
continua fechado na cabine,
sozinho e sem tratamento especial”. Adriano, o Português,
encontra-se infectado pelo surto já infectou mais de cem mil
pessoas e matou mais de 2.400
cidadãos na China, e começa a
matar no mundo inteiro, na Europa, na América (…). É sem
dúvida uma das mais graves
crises de saúde pública enfrentada pelos líderes chineses nas
últimas décadas e agora pelos
líderes do mundo inteiro e não
há fronteira capaz de o deter.
Trata-se de uma virose que
destrói o sistema de policiamento do organismo humano
e põe em teste a capacidade
humana de lidar com doenças
virulentas sob o ponto de vista
político, jurídico, económico
e até cultural (as exonerações
e descarrilamento do PIB de
muitos países já começaram).
II. Ora, no caso ADRIANO,
trata-se, uma vez mais, da velha discussão entre a razão e

a emoção. Para uns perguntar-se-iam a si mesmos “E se fosse meu filho?”, outros, porém,
se fazia algum sentido-positivo
a presença de ADRIANO em
Portugal nas condições em que
se encontra. A verdade é que
para a nossa sociedade política
de descarte, não se pode adoecer. Sempre foi assim desde a
Antiguidade com pretexto na
contaminação.
Recordemos
a lepra e outras epidemias. E
aqui me pergunto se todos esses acamados não têm direito
de morrer com a mesma dignidade com que se reconhece
quando aceitamos a Eutanásia?
Penso que é bom não confundirmos as coisas. Todo o Homem tem “direito a morrer”
com dignidade seja por que
doença for (tem direito a quarentena). A medicina (ainda
que limitada), os médicos, paramédicos, a família, a sociedade e principalmente o Estado
existe(m) para isso. Existe(m)
para dar a devida assistência,
não só para servir de coveiro. É bom não confundirmos
probabilidade de contaminação, ou mesmo contaminação,
com descarte. Não se descarta
um ser humano à maneira de
bochechas – atirando-os aos
tubarões. A Bíblia fala-nos do
dever de relação com os doentes “visitai os doentes” – diz-nos ela; o verdadeiro Cristão –
tenho entendido – não é aquele
que administra a Eutanásia
(acção) ou deixa morrer (omissão), mas aquele que cura (ou
tenta curar).
III. Essa forma de lidarmos
com os direitos humanos,
com os direitos fundamenais
e de fazer justiça aos Cidadãos constitucionais contrasta
(na minha opinião) com o juramento constitucional, mas
compreendo; compreendo os
momentos de neura (de Sua
Excelência) que o fazem arreliar. Todo o homem tem medo
de morrer (a menos que não
saiba que vai morrer). Marcelo
é humano e como tal, não sig-

nifica que não possa ser – não
diria desumano – imprudente
nas palavras sempre que porventura sentir a sua vida em
risco (é o instinto animal de
sobrevivência que vem primeiro, só depois do choque a razão para equilibrar as coisas).
Quem diz Marcelo, diz a esmagadora maioria de Homens
e Mulheres. Não há idade para
compreender a morte apesar de
aceitarmos. Aliás, se perguntássemos a alguém dos seus
100 anos se queria viver mais,
a resposta não podia ser outra
senão SIM. A não ser que estivesse com Alzheimer ou com
falência de órgãos, mesmo assim esperaria com fé por um
milagre do que ter que aceitar
a morte psicológica e biológica medicalizada com plena
consciência ainda. As dores é
que de facto não dão tréguas,
daí a preferência de alguns ou
de muitos pela despenalização
da Eutanásia. Como Cristão-católico e respeitando os
princípios ético-morais, tenho
entendido que só Deus tem o
direito de nos retirar a vida da
mesma forma que nos dá, mas
compreendo e respeito a democracia maioritária. Mas que
tudo isso é um paradoxo, não
deixa de ser. Infelizmente, nos
nossos dias, já não é só Deus
quem cria e tira a vida. A Engenheira Genética dos humanos já faz isso, “substituindo”,
assim, Deus. O problema é que
nunca conseguiram o antídoto de Deus. Daí as mutações
genéticas de que é exemplo o
COVID-19 resultado da ‘crise
do espírito humano’.
IV. Para analisarmos a ‘crise do espírito humano’ ressuscitemos PAUL VALÉRY
(1871-1945) e recuperemos
os seus fundamentos: “O espírito representa a nossa capacidade de transformação.
A nossa vida emocional pode
se transposta para obas de
arte. O espírito ciou necessidades intelectuais novas, por
intermédio das quais podemos

transcender os nossos instintos físicos e natureza animais.
O espírito proporcionou-nos a
consciência do tempo, do passado e do futuro, com a qual
podemos antecipar, imaginar
possibilidades e transcender o
momento presente. Além disso,
um homem consegue libertar-se de si próprio, imaginar-se
no lugar dos outros. Por conseguinte, todas as pessoas possuem a capacidade intelectual
de observar e criticar as suas
próprias acções e valores. Mas
a mente humana descarrilou.
Tornámo-nos menos sensíveis,
o homem moderno necessita de
ruído, de excitação constante,
quer satisfazer as suas necessidades. (…) Já nada é duradouro. Adeus Catedral, erigida ao
longo de três séculos (…). Submetemo-nos aos telefones, ao
nosso trabalho, à moda (…)”.
Como vemos, tudo isso é uma
triste realidade, sem esquecer
que temos ainda de lidar com
as nossas limitações humanas,
infelizmente. Como dizia o
poeta e escritor alemão OTTO
LUDWIG (1813-1865), “são
precisos cem anos para se descobrir uma ideia justa, outros
cem para compreendê-la e ainda mais cem para realizá-la”.
O caminho da cura de tudo
isso está, entre nós, na oração
e na mediação. Esse exercício
(podem crer) comanda a ciência e a técnica, comanda o homem (e sobretudo o homem de
Deus) e o tempo quaresmal é
apropriado para o efeito (pode
resgatar o espírito e facilitar a
compreensão).
V. Envolvido nesse espírito
quaresmal – já escrevi num dos
meus artigos publicado por
esse mesmo Semanário nos
anos 2014-2015 como tempo
de conversão e reconciliação
com os irmãos e com Deus –
convido a todas e todos para
que oremos como Davi (o seu
Salmo 86: 1-17) pedindo socorro por estes tempos de angústia mundial: “Ó Senhor
Deus, escuta-me e responde-

-me, pois estou fraco e necessitado! Salva-me da morte, pois
sou fiel a ti; salva-me porque
sou teu servo e confio em ti. Tu
és o meu Deus. Tem compaixão
de mim, Senhor, pois eu oro a ti
o dia inteiro! Ó Senhor, alegra
o coração deste teu servo, pois
os meus pensamentos sobem a
ti! Ó Senhor, tu és bom e perdoador e tens muito amor por
todos os que oram a ti. Escuta,
ó Senhor, a minha oração e
ouve os meus gritos pedindo
socorro! Em tempos de angústia eu te chamo, pois tu me respondes. Não há nenhum Deus
como tu, Senhor; não há nenhum que possa fazer o que tu
fazes. Todos os povos que
criaste virão e se curvarão
diante de ti. Eles louvarão a
tua grandeza porque tu és poderoso e fazes coisas maravilhosas. Só tu és Deus. Ó Senhor Deus, ensina-me o que
queres que eu faça, e eu te obedecerei fielmente! Ensina-me a
te servir com toda a devoção.
Senhor, meu Deus, eu te louvarei com todo o coração e anunciarei a tua grandeza para
sempre. Como é grande o teu
amor por mim! Tu não deixaste
que eu fosse levado para o fundo do mundo dos mortos. Ó
Deus, estou sendo atacado por
gente orgulhosa. Um bando de
pessoas violentas me querem
matar, pessoas que não querem
saber de ti. Mas tu, Senhor, és
Deus de compaixão e de amor;
és sempre paciente, bondoso e
fiel. Olha de novo para mim e
tem misericórdia de mim; dá-me a tua força e salva-me,
pois eu te sirvo, como te serviu
também a minha mãe. Ó Senhor, Deus, dá-me, uma prova
da tua bondade! Então os que
me odeiam verão que tu tens-me ajudado e consolado e ficarão envergonhados”. Aos
cristãos-católicos, votos de um
santo tempo quaresmal e nunca
se esqueçam: se o espírito entra em crise, o corpo adoece e
a mente (que é você) entra em
de Moçambique
óbito.
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DISCURSO DO PRESIDENTE DO MDM POR OCASIÃO DO 11° ANIVERSÁRIO
Companheiras e Companheiros
Celebramos hoje o décimo primeiro aniversário da fundação do nosso Partido, sob
lema SOMOS MDM, COESOS E RESILIENTES NA LUTA POR UM MOÇAMBIQUE PARA TODOS, permitam me saudar aos membros aqui presentes e através
de vós a todos membros desta província.
É com a grande emoção que vejo companheiros unidos sob um mesmo ideal de liberdade. São vocês que tornam possível a presença do bom nome do MDM nos vários
distritos desta província, mesmo enfrentando todas as adversidades. A vós, que Deus
abençoe e que continuem o trabalho servindo os moçambicanos a partir do MDM.
Companheiros,
Neste percurso vários companheiros deram a sua vida para que em Moçambique a
partir do MDM tenhamos um Estado de direito de facto, a esses companheiros juramos
continuar essa luta e realizarmos o sonho de Moçambique para Todos.
Nesse percurso de 11 anos há muito por celebrar, rompemos as algemas da política em
nosso País, provando que, sim, é possível um partido politico não armado quebrar a
bipolarização.
Caros Membros do MDM,
Construir um espaço democrático é uma tarefa dura. Por isso, temos uma estrutura comum de autoridade interna, com direitos e obrigações iguais, sob um mesmo ideal de
que o nosso país possa ser um Estado seguro, forte e livre. Um país de oportunidades
para todos os seus cidadãos.
São 11 anos de muito trabalho, de muito terreno percorrido, com grande sacrifício. E,
nessa caminhada, há valores que são inegociáveis: orincipal deles é que todos estamos
sob os mesmos princípios e valores.
Temos que preservar o MDM como partido político, com a identidade única que ele
construiu para si e não criar uma frente política com a identidade que cada um quer
construir para si.
Somos uma unidade. Somos uma família, cuja base da cultura democrática é a de Centro Direita, que significa a garantia de liberdades
e oportunidades para todos. Não podemos destruir a confiança mútua pela fragmentação individualista. A divisão só interessa a quem se opõe a uma ideia. Por isso, liberdade de opinião sempre, porém, a liberdade de opinião predatória, não é legítima.
Num mundo tão conturbado como o que estamos vivendo, aprender a ouvir e dialogar
é um recurso valioso, que todo aquele que se diz democrata, precisa praticar. A criação
do MDM visa proporcionar novas oportunidades de renovação da democracia multipartidária e não acontece para diversificar por diversificar. Acontece porque milhares
de cidadãos precisam de realizar-se como cidadãos responsáveis pela sua vida e sua
sociedade. E a prova concreta disto é que onde o MDM Governa a vida das pessoas
melhora.
Porque, para o MDM, a política não deve ser um fim em si, mas sim um instrumento
que nos permita mudar a nossa sociedade para melhor. A política, de nenhuma maneira, deve servir de trampolim para aqueles que querem tentar um golpe de sorte na
vida. Viemos cá, de livre vontade, conscientes que não possuímos recursos financeiros
e materiais.
O nosso sucesso como partido político não irá depender da apropriação da Administração e dos Recursos Públicos. A nossa principal riqueza reside na esperança, assente
em valores éticos e no desejo de mudanças reais. Se o MDM captar bem a dignidade
pluralista moçambicana; se souber valorizar a actividade política, o respeito pelo ser
humano, contribuindo para a moralização da nossa sociedade, estaremos no caminho
certo.
Acreditem! Caminharemos devagar, mas chegaremos longe!
Compatriotas,
Por isso, neste momento de renovação da esperança da cidadania moçambicana, não
posso deixar de dirigir uma palavra especial de solidariedade àqueles que se encontram
em situações difíceis.
Sobretudo aos homens, mulheres e nossos mais velhos, sobrevivendo por sua conta e
risco, em condições miseráveis e humilhantes. Muitos não resistem e imigram, à procura de melhor sorte em outros países. Mas a maioria, nas zonas rurais e cada vez mais
também nas zonas urbanas, desfalecem num pântano de miséria e pobreza crónicas.
Os conflitos em Cabo Delgado já mataram mais de 500 pessoas em dois anos, não há

memória de ter havido tanta morte em pouco tempo na província de Cabo Delegado,
os insurgentes fazem e desfazem perante as forças e defesas e seguranças desdentadas,
e sem capacidade ofensiva.
Os conflitos no centro do país são resultantes da má gestão dos conflitos anteriores,
sobretudo da gestão desastrosa dos processos eleitorais, em que a todo custo se procura
assinar um acordo de paz e de acordo foi apenas uma fantochada, es preciso inclusão e
não escondam nada porque o povo é patrão.
Uma palavra às mulheres que amanha celebram o dia 8 de Março, pois a igualdade
de gênero e o seu empoderamento é muito mais do que uma questão de respeito aos
direitos humanos, é uma questão de justiça. E a participação política da mulher é fundamental para um desenvolvimento inclusivo e sustentável. Os partidos políticos estão
entre as mais importantes instituições para promover e nutrir essa participação. Temos
que fazer a nossa parte com estratégias eficazes.
Por isso, meu agradecimento profundo a todas vocês que estão aqui hoje, connosco,
muitas carregando seus filhos, numa prova de dedicação e amor pela política.
O mesmo direi aos milhões de jovens, tanto aos que nunca tiveram oportunidade de
ir à escola, fazendo da informalidade o seu aprendizado de vida, assim como aos que
depois de terminarem seus estudos, enfrentam a triste realidade de não conseguirem
ganhar seu sustendo com sua formação. A todos esses jovens, o nosso apelo é simples
e franco: não deixem de acreditar nas vossas capacidades, na vossa vontade de criar,
inovar, vencerem, produzir algo válido e serem donos da vossa própria felicidade. O
MDM trabalha pela inclusão e pelas oportunidades para todos, porque vocês são o
nosso futuro e a nossa esperança.
Caros Companheiros,
O MDM reitera uma vez mais o seu compromisso com a Paz e bem-estar dos Moçambicanos. Lembrando aos nossos concidadãos de que a democracia só será forte se o
exercício da cidadania for forte. Para tal é importante que as vozes sejam ouvidas; por
outro lado a Democracia não funciona com partidos poderosos, arrogantes, mas sim
com instituições democráticas fortes e com partidos decentes.
Enganaram os moçambicanos com acordo de paz do Maputo, por sinal negocio entre
duas pessoas com dinheiro na bandeja, negaram a inclusão e o resultado são as guerras
no centro.
Fizeram o diálogo a dois e criaram a lei de Descentralização, agora arranjaram sarna
para coçar, governador e secretário do Estado.
Companheiras e Companheiros,
Celebramos este ano o 11° Aniversário com Lema, SOMOS MDM, COESOS E RESILIENTES NA LUTA POR UM MOÇAMBIQUE PARA TODOS, pois tudo fizeram e
procuram fazer para destruir o MDM, mas porque somos fortes e determinados, ninguém irá nos dividir, está em nossas mãos construir as bases do futuro e do modelo
democrático de que precisamos e queremos.
Precisamos de avaliar atentamente a situação política, social económica do nosso País,
bem como da vida interna do Partido. Avaliá-la com realismo, honestidade e muita
frontalidade.
Após a avaliação, precisamos de encontrar respostas adequadas, encontrar meios de
apoio e identificar os melhores caminhos, para minimizarmos as dificuldades, obstáculos e problemas na futura caminhada.
Companheiros,
Os próximos anos serão decisivo para a democracia em Moçambique, temos que
ser uma força política capaz de preencher o enorme vazio existente na vida política
moçambicana.
E criar capacidade de organização, capacidade mobilizadora, logística forte e programa
de acção claro. Mas apenas isso, em si, não é suficiente.
Temos que mostrar como a nossa alma e coração é igual à alma ecoração dos milhões
de cidadãos não representados e não defendidos pelas acções dos partidos existentes.
Muito Obrigado!
Moçambique para Todos é a nossa Esperança.
Delegado Politico Provincial
____________, 7de Março de 2020
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MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A LONGO PRAZO DE ALUGUER DE VIATURAS E
SERVIÇOS DE MOTORISTAS EM MOÇAMBIQUE
Eni Rovuma Basin B.V. – Sucursal de Moçambique, convida as empresas interessadas, a submeter a sua
Manifestação de Interesse para a Prestação de Serviços a Long Prazo de Aluguer de Viaturas e Serviços de
Motoristas em Moçambique.
ÂMBITO DO TRABALHO
O âmbito do trabalho consiste na prestação de serviços a longo prazo, de aluguer de viaturas e serviços de motorista, conforme detalhado abaixo:
-

Aluguer de viaturas (ligeiras e miniautocarros) em Moçambique, concretamente, mas não limitado, as regiões de Maputo Cidade, Pemba e Nacala. O tipo de veículos necessários
são SUV, pick-up cabine dupla com todos os opcionais, minibus (8 a 15 lugares), autocarro ligeiro (16 a 25 lugares),
Sedan e SUV de luxo;

-

Serviços de Motorista;

-

Serviços de Manutenção de Viaturas para todos os tipos de
reparação;

-

Fornecimento de peças de reposição e consumíveis para todas as viaturas alugadas;

-

Prestação de serviços de lavagem de viaturas.
Todas as viaturas devem ser novas (0 km) e personalizadas de acordo com as necessidades do Cliente
(IVMS - In Vehicle Monitoring System ou VDR - Vehicle Data Recorder; botão de pânico; sistema ISOFIX, etc.).

e) Caso deseja participar da Manifestação de Interesse como consórcio ou joint venture, deve fornecer informações sobre cada membro do consórcio ou joint venture e a função de cada participante
no potencial projecto. Essa intenção de formar um consórcio ou
uma joint venture deve ser suportada por um Contrato ou “Memorando de Entendimento” devidamente assinado por cada entidade
do grupo.
As Empresas interessadas deverão submeter a sua Manifestação de
Interesse (EOI)
providenciando toda a documentação solicitada acima, através do
nosso website (Eni
Rovuma Basin B.V.):
https://esupplier.eni.com/PFU_en_US/enisupplier.page
Para qualquer esclarecimento ou ajuda, entre em contacto com o
nosso serviço de suporte através do email:
e-mail: ebusiness.support@eni.com
uma vez submetida a EOI no nosso website, o número de identificação da aplicação deverá ser partilhado enviando para o seguinte
email:

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

e-mail: erb.procurement@eni.com

As empresas interessadas neste convite devem enviar sua Manifestação de Interesse, fornecendo, através do link especificado abaixo,
as seguintes documentações:

IMPORTANTE:

I.

Documentos técnicos:
a) Declaração escrita indicando o número de anos no mercado prestando SERVIÇO similar e referências de clientes
anteriores;
b) Manual do Sistema de Gestão de Sáude, Sagurança e Ambiente (HSE) ou lista de documentação / procedimentos
relacionados com HSE que forneçam evidências de alinhamento com os padrões internacionais sobre este assunto (por exemplo, OHSAS 18001 / ISO 45001, no mínimo)
e aplicáveis aos

serviços solicitados;

submissão deverá fazer referência ao Anúncio Público e ao seguinte
código:
SS07BA06 - Means of Transport Rental
No aplicativo do website, na seção “Objecto do Aplicativo”, a área
“Origem do convite” deve ser preenchida da seguinte forma: “SERVIÇOS DE ALUGUER A LONGO PRAZO DE VIATURAS E SERVIÇOS DE
MOTORISTAS EM MOÇAMBIQUE”.
Sujeito à entrega e conformidade de toda a documentação acima, as
Empresas interessadas nesta Manifestação de Interesse irão receber
da Eni Rovuma Basin B.V o Pacote de Qualificação.

a) a) Cópia autenticada digitalizada do Registro de Comércio,
do nome da Pessoa Jurídica e da pessoa de contato para
receber o pacote de qualificação e outras informações relevantes da Eni Rovuma Basin B.V.;

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

b) Demonstrações financeiras e relatório anual dos últimos
três anos, incluindo balanço patrimonial, demonstração de
resultados e fluxo de caixa. A referida documentação devem ser fornecidos para o Grupo da Empresa (se aplicável) e

Qualquer custo incorrido pelas Empresas interessadas na preparação da Manifestação de Interesse será da total responsabilidade das
Empresas que não poderão recorrer a este respeito à Eni Rovuma
Basin B.V..

II.

Documentos Administrativos:

também para a entidade registrada em Moçambique da Empresa
que firmará o contracto em questão;

c)

Registro da empresa em Moçambique. Caso sua empresa
ainda não esteja registrada em Moçambique, especifique se
estaria disposto a registrar-se imediatamente em Moçambique e especifique o respectivo cronograma;

d) Estrutura da empresa e do grupo com a lista dos principais acionistas e beneficiários finais (se não listados na bolsa de valores);

Todos os dados e informações fornecidos ao abrigo desta Manifestação de Interesse serão tratados como estritamente confidenciais
e não serão divulgados ou comunicados a pessoas ou empresas não
autorizadas.
A data limite para submissão da Manifestação de Interesse pelo website acima indicado é fixada para 24 de Março de 2020, 23:59 CAT. A
documentação recebida após a data e hora indicada não será aceite.
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EXPRESSION OF INTEREST
FOR PROVISION OF LONG TERM VEHICLES RENTAL AND DRIVER SERVICES IN MOZAMBIQUE

Eni Rovuma Basin B.V. – Mozambique Branch invites interested companies to submit expressions of interest for the Provision of Long Term Vehicles Rental and Driver Services, in Mozambique.
SCOPE OF WORK
The scope of work consists of provision of Long Term Vehicles
Rental and Driver Services, as detailed below:
-

Rental of vehicles (cars and buses) mainly but not limited
to Maputo, Pemba and Nacala, in Mozambique. Type of
vehicles needed are SUVs, pick-ups double cabin full optional, mini buses (8 to 15 seats), light buses (16 to 25
seats), Sedan and SUV luxury cars;

-

Driver Services;

-

Vehicle maintenance services for all types of repair works;

-

Supply of spare parts and consumables for all vehicles
rented;

-

Provision of Car Wash services.
All vehicles should be brand new (0 kilometres),
and shall be customized to the Client needs (IVMS
(In Vehicle Monitoring System) or VDR (Vehicle
Data Recorder); Panic Button; Isofix, etc.).

DOCUMENTATION REQUIRED
Companies interested in this invitation may submit their Expression of Interest by providing, through the below specified link,
the following documentations:
Technical documents:

I.

a) Written declaration stating the number of years in the
market providing similar SERVICE, and references of
previous clients;
b) HSE Management System Manual or list of HSE related documentation/procedures providing evidence of
alignment with international standards on this matter
(e.g. OHSAS 18001/ISO 45001, as a minimum) and
applicable to the services requested.
II.

Administrative documents:

a) Scanned certified copy of the Trade Register, Legal Entity name and contact person for receiving qualification
package and other relevant information from the Eni Rovuma Basin B.V.;
b) Last three years Financial Statements and Annual Report
including Balance Sheet, Profit and Loss and Cash Flow
Statement. These documents must be provided for the
Company Group (if applicable), and also for the Company’s Mozambican registered entity that will enter into
the subject contract;
c) Company’s registration in Mozambique. In case your
Company is not already registered in Mozambique,
please specify if you would be willing to promptly register in Mozambique and specify the respective timeline;
d) Company and Group Structure with the list of major
Shareholders and ultimate beneficiaries (if not listed in
the stock exchange);
e) In case you wish to participate in the Expression of In-

terest as a consortium or as a joint venture, shall be provide 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 (EOI) by registering
the company on our website (Eni Rovuma basin B.V. Application):
https://esupplier.eni.com/PFU_en_US/enisupplier.page
For any issues and support, you can contact our service operations support:
e-mail: ebusiness.support@eni.com
Once submitted the EOI within the website application, your application I.D. number must be Shared to:
e-mail: erb.procurement@eni.com
IMPORTANT:
The submission must refer to the Public Announcement and to
the following commodity code:
SS07BA06 – Means of Transport Rental
Within the website application, under the section “Object of the
Application”, the area “Origin of invitation” shall be completed as
follows: “LONG TERM VEHICLES RENTAL AND DRIVER SERVICES
IN MOZAMBIQUE”.
Subject to the delivery and compliance of all the above documentation, Companies interested in this Expression of Interest may
receive from Eni Rovuma Basin BV the Qualification Package.
This enquiry shall not be considered as an invitation to tender
and therefore it does not represent or constitute any promise,
obligation or commitment of any kind on the part of Eni Rovuma
Basin B.V., to enter into any agreement or arrangement with you
or with any Company participating in this Expression of Interest.
Any cost incurred by interested Companies in preparing the Expression of Interest shall be fully born by such Companies who
shall have no resourse in this respect to Eni Rovuma Basin.
All data and information provided pursuant to this Expression
of Interest will be treated as strictly confidential and will not be
disclosed or communicated to non-authorized persons or companies.
The deadline for receipt of Expression of Interest by the website
address indicated above is set at 24 of March 2020, 17:00 Central Africa Time. Documentation received after the set deadline
will not be accepted.
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Centrais

“Moçambique é governa
corruptos e a democrac
D ennis Jett*

M

oçambique é um
Estado
falhado.
O Ocidente não
está a ajudar. Os
países doadores e as organizações internacionais estão
a sustentar um Governo corrupto em vez de o criticar,
deixando milhões de moçambicanos atolados na pobreza.
Em 15 de Janeiro de 2020, Filipe Nyusi foi empossado para o
seu segundo mandato como presidente de Moçambique, após a
sua reeleição em Outubro. As
eleições são realizadas a cada
cinco anos, desde 1994, logo
após o país encerrar as suas
décadas de guerra civil e iniciar um caminho democrático.
Na frente económica, Moçambique tem a oportunidade
de aproveitar os seus ricos recursos de energia em gás natural, carvão e energia hidroeléctrica, que devem atrair biliões
em investimentos estrangeiros.
Infelizmente, as perspectivas
de estabilidade política e riqueza não parecem promissoras.
Enquanto alguns observadores a consideram uma história
de sucesso africana, Moçambique se tornou um estado na
linha fronteiriça de falhado.
A democracia moçambicana é
uma farsa, e as riquezas de energia do país não garantirão que
a sua segurança ou governação
melhore no futuro. Moçambique não é o único. É um exemplo de como os países ricos
dizem que querem melhorar a
vida das pessoas nos países pobres, mas, pelo fracasso em insistir numa melhor governação,
acabam inadvertidamente por
garantir que a pobreza persista.
O
futuro
de
Moçambique
é
sombrio.
Esta
previsão
sombria
sobre
Moçambique
deve-se
a
vários
factores.
O primeiro e mais importante
factor é a corrupção do Governo. Moçambique é dirigido pelo
mesmo pequeno grupo de políticos desde a Independência, em
1975. Eles conseguiram abusar
do seu poder por causa da falta

de forças contrárias, como um
legislador e judiciário independentes, uma imprensa livre e um
forte sector da sociedade civil.
Moçambique é um país que,
apesar de ter quase 50 anos de
Independência, o seu Produto Interno Bruto “per capita”
é inferior a 1% do dos Estados
Unidos. Moçambique é simplesmente pobre demais para pagar
as armadilhas necessárias da democracia que poderiam fornecer
um controle e equilíbrio do poder da elite dominante. E esses
governantes foram auxiliados
pela cumplicidade de alguns países, empresas de energia, como
a “Exxon Mobil”, e organizações de ajuda, como o Programa
de Desenvolvimento da ONU e
a Millennium Challenge Corporation, e a indiferença de outros.
Quando Moçambique conquistou abruptamente a sua Independência, em 1975, estava
totalmente despreparado para
o autogoverno, porque as autoridades coloniais portuguesas
não haviam investido nada na
educação da população local.
Como resultado, quando os
portugueses partiram, eles entregaram o Governo à Frente
de Libertação de Moçambique
(Frelimo), um grupo guerrilheiro marxista-leninista que lutava
pela independência em relação a
Portugal há mais de uma década.
Os dirigentes da Frelimo estão,
de forma autoritária e desordenada, a dirigir o país desde então.
Em Moçambique, o roubo e
fraude eleitoral são considerados algo normal. Houve eleições regulares desde o fim da
guerra civil, mas o Governo
usou continuamente o seu poder para manipulá-las. A União
Europeia enviou observadores
para as eleições de Outubro,
que Nyusi venceu, mas eles não
emitiram o seu relatório final até
meados de Fevereiro. Quando
saiu, os observadores não mediram palavras. Entre os múltiplos problemas encontrados,
estavam “enchimento de urnas,
votação múltipla organizada,
invalidação intencional de votos para a oposição, alteração
dos resultados das assembleias

Dennis Jet, antigo embaixador dos EUA em Moçambique

de voto com a adição fraudulenta de votos extras, números
de participação improváveis
e grandes desvios de resultados nos centros de votação”.
Mesmo com fraude, e vários
acordos assinados anteriormente
com a oposição, a Frelimo continua a desrespeitar tais acordos
e a dirigir o país enganando os
seus cidadãos, a sociedade civil e a oposição no seu todo.
A UE encontrou irregularidades em todas as províncias, que
foram possíveis pela cumplicidade das autoridades eleitorais
locais, da Polícia, das autoridades do Estado e dos simpatizantes da Frelimo. Nas principais fortalezas da oposição,
os observadores verificaram
“uma surpreendente reversão
dos resultados” daqueles observados nos resultados das eleições municipais de 2018, dando mais evidências de fraude.
No entanto, Nyusi supostamente ganhou um segundo mandato com 73% dos votos, quando
obteve apenas 57% na sua primeira eleição. Isso é ainda mais
implausível, dado o fraco his-

tórico nos seus primeiros cinco
anos como presidente, no qual
ele teve de concorrer. Um relatório independente constatou que
a posição do país em vários indicadores importantes de assistência social havia-se deteriorado
significativamente em comparação com os seus vizinhos,
durante seu primeiro mandato.
Por causa do seu fraco desempenho, a Frelimo não se
arriscou a perder o seu poder
nas eleições e até utilizou intimidação e violência contra
aqueles que considerava uma
ameaça. O pior exemplo disso
foi o assassinato de um activista da sociedade civil, Anastácio Matavele. Ele foi morto
em 7 de Outubro de 2019, depois de participar numa sessão
de formação para observadores locais nas eleições presidenciais, que estavam apenas
a uma semana de distância.
Uma reportagem do jornal
semanal “Savana”, baseada em
documentos do tribunal, deixou
claro que os seus assassinos
não eram dos assassinos mais
profissionais. Eles bateram no

carro de fuga, que era propriedade do prefeito [presidente
do Conselho Autárquico] local, a menos de 1,6 km da cena
do crime, que é a única razão
pela qual eles foram apanhados. Cerca de duas semanas
antes, eles haviam assassinado
por engano outra pessoa, que
eles pensavam ser Matavele.
Essa pessoa, ironicamente, era
um ex-polícia – a ironia é que
os cinco assassinos que depois
dispararam dez balas contra
Matavele também são polícias.
Não está claro quem ordenou o golpe contra Matavele,
mas quatro dos cinco polícias
eram membros de uma unidade
de elite chamada Força de Intervenção Rápida. Em muitos
países pobres, a Polícia é uma
força nacional sob o controle do Governo central e não é
responsável perante nem está
sob o controle das autoridades locais. Em muitos desses
países, a principal missão da
Polícia não é proteger as pessoas dos criminosos; é proteger o Governo face ao povo.
O Governo moçambicano usa
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Centrais

ado por um bando de
cia é uma farsa”

métodos criminosos de actuação.
O exemplo recente mais flagrante de criminalidade do
Governo em Moçambique
tem sido, além da implantação dos esquadrões da morte,
o caso das “dívidas ocultas”.
Em 2016, o Fundo Monetário
Internacional (FMI) anunciou
que o Governo havia admitido
que o “Credit Suisse” e o banco russo “VTB Capital” haviam
emprestado secretamente mais
de 1 bilião de dólares norte-americanos a três empresas
estatais. Os empréstimos não
foram divulgados ao parlamento de Moçambique, conforme
exigido por lei, nem ao FMI ou
doadores internacionais. Vários
processos judiciais revelaram
que centenas de milhões de
dólares em “comissões” foram
pagas por esses empréstimos.
Vinte pessoas, incluindo o filho do ex-presidente Armando
Guebuza, foram acusadas pelo
seu envolvimento no esquema.
Entre os que estão em risco
legal, está o ex-ministro das
Finanças, Manuel Chang, que

organizou e assinou o acordo.
Ele foi preso quando viajava
pela África do Sul em Dezembro de 2018. Pedidos conflituantes de extradição por parte dos Estados Unidos, onde
é procurado por acusações de
lavagem de dinheiro e conspiração para cometer fraudes, e
Moçambique deixou o ministro
numa prisão sul-africana desde
então, e não está claro onde,
ou se, ele enfrentará a Justiça.
Moçambique solicitou a extradição do ex-ministro, embora, na época, ele não tivesse
sido acusado de nenhum crime
e ainda tivesse imunidade parlamentar. Esse pedido foi retirado, na tentativa de acelerar
uma decisão, mas o Governo
moçambicano ainda afirma que
quer que ele volte para ser julgado, mesmo que ele provavelmente envolva outros ex-funcionários actuais e de alto nível.
Moçambique
não
segue regras básicas de governação
transparente.
Outro indicador da corrupção
em Moçambique é o “ranking”
da Transparency International no seu Índice de Percepção de Corrupção. Em 2019,
o país ficou em 146.º entre as
180 nações classificadas, o
que significa que apenas 34
países no mundo foram considerados mais corruptos. Há
dez anos, ficou em 130.º lugar;
caiu 16 lugares em uma década.
A corrupção é facilitada
num país tão pobre quanto
Moçambique, onde a grande
maioria das pessoas são agricultores de subsistência, que
tentam arrancar a vida do chão.
Como a sociedade civil é
fraca, o parlamento e o judiciário estão totalmente sob
o controle da Frelimo, e a
imprensa é amplamente administrada pelo Governo ou
completamente intimidada, os
dirigentes enfrentam pouca
pressão para governar democraticamente ou honestamente.
O partido no poder desde há meia centena de anos,
ainda controla o Estado através da manipulação e intimidação dos seus cidadãos.

Devido a esta falta de oportunidade de obter uma parte
do poder político, elementos
do principal partido da oposição, a Renamo, mais uma vez
começaram a atacar rotas de
transporte no centro do país,
apesar de um Acordo de Paz
ter sido assinado com o partido
no ano passado, antes das eleições. No extremo norte do país,
um grupo terrorista islâmico
está a atordoar e matou centenas, embora as suas origens e
objectivos não sejam claros.
Como o Norte é onde estão
muitos dos recursos de energia do país, mercenários russos
foram enviados para ajudar o
Exército moçambicano, mas
sofreram baixas e não conseguiram restaurar a ordem.
Como em outras partes de
África, muitos dos chamados
“terroristas islâmicos” parecem ser jovens desempregados
que não vêem esperança no
futuro por causa da corrupção
e indiferença do seu Governo.
Como não há restrições internas ao poder do Governo em Moçambique, a única esperança é
que a comunidade internacional
tente impor algumas. Mas isso
provocaria acusações de violação
da soberania e neocolonialismo,
da Frelimo. É improvável que
isso aconteça porque, dado o número de Estados verdadeiramente fracassados no Mundo para se
preocupar, os países ricos preocupam-se mais com a estabilidade
naqueles que são fracassos parciais do que com a democracia.
O caso claro, do ano passado,
de fraude eleitoral em Moçambique é um exemplo. Apenas
provocou as críticas mais brandas do exterior. Quando os resultados foram finalmente certificados, em 23 de Dezembro
de 2019, o Departamento de
Estado dos EUA congratulou
o povo moçambicano pela sua
participação, mas observou que
“partidos da oposição, grupos
da sociedade civil e observadores de eleições fizeram alegações credíveis de fraudes
relacionadas com a eleição e
intimidação. A declaração passou a “exortar as autoridades

moçambicanas a abordarem
completamente as sérias preocupações das missões de observadores”. Por outras palavras, o
Departamento de Estado estava
a sugerir que o Governo deveria
investigar-se quanto às tácticas
que utilizou amplamente para
garantir a vitória nas eleições.
Não havendo pressão externa da comunidade internacional, de doadores e
parceiros de cooperação, o
Governo moçambicano prossegue uma política de dirigir o
país com as mãos estendidas.
Aliás, as sucessivas fraudes
eleitorais, má governação e as
repreensões leves não impediram as organizações de doadores. O Programa de Desenvolvimento da ONU anunciou, em
Dezembro, um projecto de cinco anos e 60 milhões de dólares
norte-americanos para ajudar o
Governo a descentralizar a governação e incentivar a participação digital na democracia.
Porém, apenas 21% dos moçambicanos têm acesso à Internet, e uma coisa que a Frelimo
deixou claro, ao longo dos anos,
é que ela não pretende afrouxar
o controle sobre o poder, dando às autoridades locais, que
podem não ser leais à Frelimo,
qualquer medida de autoridade.
Também em Dezembro, a
“Millennium Challenge Corporation” (MCC) anunciou uma
nova concessão de cinco anos
para Moçambique. A MCC,
uma agência do Governo dos
EUA, supostamente doa fundos
aos países em desenvolvimento
“que atendem a padrões rigorosos de boa governação, desde o
combate à corrupção até ao respeito pelos direitos democráticos”. O seu novo CEO é um ex-agente do Partido Republicano
e assessor do presidente Trump,
que não tinha experiência em
desenvolvimento e nunca havia colocado os pés em nenhum
dos países onde a MCC opera.
Como em muitas dessas organizações, o objectivo principal
do PNUD e do MCC parece
ser o de desembolsar dinheiro,
e isso é impedido se eles exigirem dos países beneficiários

mais além de solicitar um recibo. Até agora, eles e outras
agências doadoras recusaram-se a impor limitações ao abuso
de poder do Governo moçambicano, apesar de fornecerem metade do Orçamento do Governo.
As empresas de energia são
outro grupo que deveria preocupar-se com a estabilidade
do país a longo prazo, mas só
prestam atenção aos seus lucros
a curto prazo. Para proteger esses lucros, a “Exxon Mobil” e
a “Total” pediram ao Governo
que envie centenas de soldados
a mais para defenderem os seus
projectos. Assim, as empresas
de energia colherão os recursos
de Moçambique e fornecerão
centenas de milhões de dólares ao Governo, criando novas
oportunidades de corrupção e
milhões de razões para não diminuir o monopólio do poder.
Parte do dinheiro que não
chega às contas bancárias no
exterior será destinada ao pagamento de mais armas e mais
mercenários para manter o
domínio da Frelimo. Como
resultado, a insurgência e o
terrorismo no Norte permanecerão. E o povo moçambicano perguntar-se-á o que é
mais destrutivo, os ciclones
que frequentemente atingem o
país ou o seu próprio Governo.
A comunidade doadora ignora
a corrupção e continua a oferecer
ajuda humanitária e de desenvolvimento que é pouco mais que
uma Band-Aid. Tratar a causa básica dos males do país – má governação – em vez dos sintomas do
problema parece além do alcance
das atenções dos países ricos e
diverge dos seus interesses comerciais. E, assim, o povo de Moçambique fica com as opções de
resistência armada, terrorismo islâmico, emigração ou resignação.
* Dennis Jett foi embaixador
dos EUA em Moçambique, no
tempo de Bill Clinton. Actualmente é professor de Assuntos
Internacionais na Penn State University. Texto traduzido da revista
norte-americana “Foreign Policy”. Título da responsabilidade do
de Moçambique
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Olívia Machel e Naite Chissano
confirmam negócios com Mateus Zimba

Marlene Manave não sabia da
“Xihivele” nem da comissão
Marlene Manave, ex-administradora-delegada da empresa
Linhas Aérea de Moçambique,
disse, na sexta-feira, no Tribunal Judicial da Cidade de Maputo, que não sabia que a empresa
“Xihivele”, cujo proprietário é
Mateus Zimba, recebeu 800.000
dólares como consultor que intermediou o negócio de compra de duas aeronaves “Embraer”-190” pela LAM no Brasil.
Marlene Manave foi arrolada
como testemunha e disse ao tribunal que passou a fazer parte do
Conselho de Administração da
LAM em 2011, e, nessa altura,
tomou conhecimento da decisão
de aquisição de novas aeronaves.
Marlene Manave disse que cada
aeronave custou entre 31 milhões
e 34 milhões de dólares e não
teve conhecimento de nenhuma

ligação entre Mateus Zimba e a
empresa LAM. Disse também
que não conheceu os membros da
equipa de negociações da “Embraer”, porque não fazia parte
do grupo constituído na LAM.

Olívia Machel confirmou, no
tribunal, que fez um negócio
de uma casa com Mateus Zimba, no valor de 68.900 dólares.
Olívia Machel disse que celebrou um contrato-promessa
de compra e venda com Mateus
Zimba, mas o imóvel não está
terminado porque o gestor do
projecto, António Nunes, foi assassinado na África do Sul. O
valor não foi devolvido, e Mateus Zimba não tem propriedade.
Ainda na sexta-feira, foi arrolada uma declarante identi-

ficada como Fazila, que recebeu 9.000 dólares para investir
no salão de beleza “Arianas
Bulding”, na Av. Julius Nyerere, na cidade de Maputo.
A uma pergunta do tribunal
sobre em que circunstâncias recebeu os 9.000 dólares, Fazila
respondeu: “Recebi o dinheiro a
título de empréstimo para aplicar
no negócio de cabeleireiro. Na
altura, devolvi dois mil dólares”.
Naite Chissano, filho de Joaquim Chissano (ex-Presidente
da República), confirmou, no
tribunal, que fez um negócio de
um imóvel no condomínio “Maresias Lda.”, com Mateus Zimba.
Na altura, a casa estava avaliada
em 300.000 dólares, e este montante não foi pago na totalidade.
Afirmou que, no negócio, avaliado em 300.000 dólares, Mateus Zimba não efectuou o pagamento do valor na totalidade.
Disse que houve um contrato-promessa de compra e venda
e que não se recordava se o réu
Mateus Zimba havia assinado.
Acrescentou que o apartamento
está localizado no Bairro da Polana, Rua Barnabé Tauane, numa
área de cem metros quadros, tem

três quartos, duas casas de banho,
uma cozinha e uma garagem.
Segundo o tribunal, Mateus
Zimba efectuou duas transferências de 45.000 dólares e um depósito de 400.000,00 meticais no
FNB. O declarante Naite Chissano disse ao tribunal que a empresa gestora do condomínio “Marísios” era dele e que trabalhava
com a sua irmã. Afirmou que Mateus Zimba não terminou os pagamentos, e ele não devolveu o
valor transferido e depositado na
conta da empresa “Tupann Ltd”.

João de Abreu desconhece o
factor da mudança do preço
João de Abreu, ex-administrador técnico-operacional das Linhas Aéreas de Moçambique, de
1999 a 2013, e actual presidente
do Instituto de Aviação Civil, esteve no tribunal a pedido do juiz,
para explicar a tese dos arguidos
segundo a qual a mudança do
preço não visava acomodar subornos mas era, sim, uma questão
de “price building” mediante as
condições económicas do período da manifestação de interesse
e do período efectivo da com-

pra, como afirmam os arguidos.
João de Abreu explicou ao tribunal que o agravamento de preços para a aquisição das aeronaves
resultou de questões não técnicas,
e sobre elas não tem muito a dizer.
Foram também ouvidos três declarantes, nomeadamente: Carlos
Jeque, ex-presidente do Conselho
de Administração da LAM, Ernesto Matsenguane, ex-director
financeiro, e Jeremias Tchamo,
ex-administrador financeiro.
de Moçambique
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PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERIGRAFIA E TIPOGRAFIA EM MOÇAMBIQUE
Eni Rovuma Basin B.V. – Sucursal de Moçambique, convida as empresas interessadas a submeter a sua Manifestação de Interesse para prestação de serviços de serigrafia e Tipografia, em Moçambique – principalmente em Maputo,
para os seguintes serviços:
-

-

-

Prestação de serviços serigráficos e de tipografia, por exemplo:
impressão, encadernação, produção de adesivos, quadros,
carimbos, crachás, colhedores, faixas, bandeiras, broches,
camisetas e outros tipos de serviços que exijam impressão e
bordado;
Fornecimento de canecas, canetas e outros produtos terminais que a empresa muitos exigem, de acordo com o serviço
solicitado;
Serviços ou materiais adicionais (a custo reembolsável);
ÂMBITO DO TRABALHO
Para atender às necessidades e requisitos estatutários
do Escopo desta Manifestação de Interesse, abaixo da
lista de atividades incluídas:

-

Todo material / equipamento deve ser de boa qualidade;
O contratado deve ter equipamentos / máquinas mínimas
para fornecer este serviço;
A entrega dos serviços deve ser feita dentro do prazo;
Gerenciamento de todas as atividades acima;
Tomar todas as medidas necessárias para garantir a eficiência
total do serviço;
Relatórios periódicos.

Todas as atividades acima descritas devem ser executadas de acordo com as normas locais, internacionais e da EMPRESA de Higiene e
segurança no trabalho, para a salvaguarda da saúde e segurança dos
trabalhadores e da lei local de trabalho.

de registrada da Companhia em Moçambique que celebrará o
contrato em questão;
c) Registro da empresa em Moçambique. Caso sua empresa
ainda não esteja registrada em Moçambique, especifique se
você deseja se registrar imediatamente em Moçambique e especifique a respectiva linha do tempo;
d) Estrutura da empresa e do grupo com a lista dos principais
acionistas e beneficiários finais (se não listados na bolsa de
valores);
e) Caso você deseje participar da Manifestação de Interesse como consórcio ou empreendimento conjunto, informações
sobre cada membro de consórcio ou empreendimento conjunto e papel 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 entidade do grupo;
As Empresas interessadas deverão submeter a sua Manifestação de
Interesse providenciando toda a documentação solicitada acima, através do nosso website (Eni Rovuma basin B.V. - Aplicação):
https://esupplier.eni.com/PFU_en_US/enisupplier.page
para apoio, entre em contato com o nosso serviço de suporte através
do email:
e-mail: ebusiness.support@eni.com
uma vez submetida a EOI no nosso website, o numero da aplicação
deverá ser partilhado por
Email: erb.procurement@eni.com
IMPORTANTE:

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

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

As empresas interessadas neste convite podem enviar sua manifestação de interesse, fornecendo, através do link especificado abaixo, as
seguintes documentações:

No aplicativo do website, na seção “Objeto do Aplicativo”, a área “Origem do convite” deve ser preenchida da seguinte forma: PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE SERIGRAFIA E TIPOGRAFIA EM MOÇAMBIQUE.

I.
a)
b)
c)
d)
e)

I.

Documentos técnicos:
Descrição e localização das lojas e escritórios do contratante;
Número de anos no mercado que presta SERVIÇO semelhante;
Lista de referências a quem está / estava prestando SERVIÇO semelhante;
fornecer evidências de que a empresa possui no mínimo 3
anos de experiência na prestação de serviços semelhantes;
lista de documentos do Sistema de Gerenciamento de SMS
que evidenciam alinhamento com os padrões internacionais (por exemplo, ISO 14001; BS 18001 ou ISO 45001)
e / ou evidência de Sistema de Gerenciamento de SMS
certificado.
Documentos administrativos:

a) Cópia autenticada digitalizada do Registro de Comércio, do
nome da Pessoa Jurídica e da pessoa de contato para receber o pacote de qualificação e outras informações relevantes da Bacia Eni Rovuma B.V .;
b) Demonstrações financeiras e relatório anual dos últimos
três anos, incluindo balanço patrimonial, demonstração de resultados e fluxo de caixa. Esses documentos devem ser fornecidos ao Grupo da Empresa (se aplicável) e também à entida-

SS11AB01- Serigraphy and Typography Services

Sujeito à submissão e conformidade de toda a documentação acima,
as Empresas poderão receber o Pacote de Qualificação, e podem ainda ser incluídas no processo de licitação para as referidas actividades.
A presente consulta não deve ser considerada como um convite à
apresentação de propostas e, portanto, não representa nem constitui
qualquer promessa, obrigação ou compromisso de qualquer tipo por
parte da Eni Rovuma Basin B.V., de celebrar qualquer acordo ou memorando de entendimento com qualquer Empresa que participe desta
Manifestação de Interesse.
Qualquer custo incorrido pelas Empresas interessadas na preparação
da Manifestação de Interesse será da total responsabilidade das Empresas que não poderão recorrer a este respeito à Eni Rovuma Basin
B.V.
Todos os dados e informações fornecidos ao abrigo desta Manifestação de Interesse serão tratados como estritamente confidenciais e
não serão divulgados ou comunicados a pessoas
ou empresas não autorizadas.
A data limite para submissão da Manifestação de Interesse pelo website acima indicado é fixada para 24 de Março de 2020 as 23:59
CAT. A documentação recebida após a data e hora indicada não será
aceite.
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EXPRESSION OF INTEREST
FOR PROVISION OF SERIGRAPHY AND TYPOGRAPHY GOODS IN MOZAMBIQUE
Eni Rovuma basin B.V. – Mozambique Branch invites interested companies to submit expressions of interest
for the Provision of Serigraphy and Typography goods, in Mozambique for Maputo, below listed the main services
requested:

-

Provision of terminal mugs, pens and any other products
that company many require as per the requested service;

Company’s registration in Mozambique. In case your Company is not already registered in Mozambique, please specify if you would be willing to promptly register in Mozambique and specify the respective timeline;
d) Company and Group Structure with the list of major Shareholders and ultimate beneficiaries (if not listed in the stock
exchange);

-

Additional Services or Materials (at reimbursable cost);

e)

-

Provision of Serigraphic and Typography Services e.g.
printing, binding, producing stickers, boards, stamps, badges, lanyards, banners, flags, brooches, t-shirts and other
types of services which requires impressing and embroidery;

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

All material/equipment should be of Good quality;

-

Contractor should have minimum equipment/machines to
provide this service;

-

The delivery of services should be made on time;

-

Management of all above activities;

-

Taking all steps necessary in order to guarantee the full efficiency of the service;

-

Periodical reporting.

All activities above described are to be executed in accordance with
Local, COMPANY and international HSE norms for the safeguard of
workers’ health and safety and Local Labour Law.
DOCUMENTATION REQUIRED
Companies interested in this invitation may submit their Expression
of Interest by providing, through the below specified link, the following documentations:
Technical documents:

I.

a) Description and location of Contractor stores and office;
b) Number of years in the market providing similar SERVICE;
c) List of references to whom is/was providing similar SERVICE;
d) To provide evidence that the company has a minimum of
3-year experience in providing similar service;
e) HSE Management System list of documents evidencing
alignment with international standards (e.g. ISO 14001;
BS 18001 or ISO 45001) and/or evidence of certified HSE
Management System.
II.

Administrative documents:

Scanned certified copy of the Trade Register, Legal Entity
name and contact person for receiving qualification package and other relevant information from the Eni Rovuma
Basin B.V.;
b) Last three years Financial Statements and Annual Report
including Balance Sheet, Profit and Loss and Cash Flow
Statement. These documents must be provided for the
Company Group (if applicable), and also for the Company’s
Mozambican registered entity that will enter into the subject contract;

a)

c)

In case you wish to participate in the Expression of Interest 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 registering
the company on our website (Eni Rovuma basin B.V. Application):
https://esupplier.eni.com/PFU_en_US/enisupplier.page
For any issues and support, you can contact our service operations
support:
e-mail: ebusiness.support@eni.com
Once submitted the EOI within the website application, your application I.D. number must be
Shared to:
e-mail: erb.procurement@eni.com

IMPORTANT:
The submission must refer to the Public Announcement and to the
following commodity code:
SS11AB01- Serigraphy and Typography Services;
Within the website application, under the section “Object of the Application”, the area “Origin of invitation” shall be completed as follows: “PROVISION OF SERIGRAPHY AND TYPOGRAPHY GOODS IN
MOZAMBIQUE”.
Subject to the delivery and compliance of all the above documentation, Companies interested in this Expression of Interest may receive from Eni Rovuma Basin BV the Qualification Package.
This enquiry shall not be considered as an invitation to tender and
therefore it does not represent or constitute any promise, obligation
or commitment of any kind on the part of Eni Rovuma Basin B.V.,
to enter into any agreement or arrangement with you or with any
Company participating in this Expression of Interest.
Any cost incurred by interested Companies in preparing the Expression of Interest shall be fully born by such Companies who shall have
no resourse in this respect to Eni Rovuma Basin.
All data and information provided pursuant to this Expression of Interest will be treated as strictly confidential and will not be disclosed
or communicated to non-authorized persons or companies.
The deadline for receipt of Expression of Interest by the website address indicated above is set at 24 of March 2020, 17:00 Central
Africa Time. Documentation received after the set deadline will not
be accepted.
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Aprovado decreto sobre suspensão da
remuneração de servidores públicos que
não declararem os seus bens
E ugénio da Camara

eugeniodacamara@yahoo.com.br

O

Conselho de Ministros
diz que, na sua 7.a Sessão Ordinária, realizada na semana passada,
em Maputo, apreciou e aprovou
o decreto que aprova o regulamento de procedimentos para a
suspensão da remuneração mensal e pagamento da multa aplicada aos titulares de cargo ou função pública sujeitos a declaração
de bens ou património, nos casos
da sua apresentação fora do prazo legal ou de não apresentação.
Segundo Filimão Suaze, porta-voz do Conselho de Ministros,
o objectivo deste documento é
regular a aplicação da legislação sobre a probidade pública,
aprovada e promulgada em 13
de Julho de 2012, pelo Presi-

dente da República, que era,
nessa altura, Armando Guebuza.
“Acho que estamos todos familiarizados com a legislação sobre
a probidade pública. É no contexto desta lei que foi aprovado este
quadro que incide sobre a matéria
que obriga os titulares dos cargos
públicos a fazer a declaração dos
seus bens. Esta legislação estabelece prazos que são tomados
desde a sua tomada de posse. E
dentro deste prazo é preciso fazer a declaração de bens na Procuradoria-Geral da República.
Com esta nova regulamentação
procura-se estabelecer parâmetros punitivos no que concerne
a situações de não observância
dos prazos legais ou mesmo em
caso da não declaração”, disse Filimão Suaze a jornalistas.
Em Moçambique, considera-se servidor a pessoa que exerce mandato, cargo, emprego ou

Filimão Suaze, porta-voz do Conselho de Ministros
função em entidade pública em
virtude de eleição, de nomeação, de contratação ou de qualquer outra forma de investidura
ou vínculo, ainda que de modo
transitório ou sem remuneração.
Segundo a Lei da Probidade
Pública, são sujeitos de declaração de bens patrimoniais e

rendimentos titulares de cargos
políticos providos por eleição ou
nomeação, juízes e magistrados
do Ministério Publico, gestores
e responsáveis da administração central e local do Estado,
membros do Conselho de Administração do Banco de Moçambique, quadros da direcção

da Autoridade Tributária, gestores do património das Forças
Armadas e da Polícia, gestores
de institutos públicos e membros da Assembleia Provincial.
A Lei da Probidade Pública estabelece, que na declaração dos
bens patrimoniais e rendimentos,
em caso de omissão de elementos que nela devem constar, as
autoridades depositárias notificam o faltoso para, no prazo de
dez dias, sanar o incumprimento.
Ainda na sessão realizada est
semana, o Conselho de Ministros aprovou a proposta do Programa Quinquenal do Governo
2020/2024, que vai ser submetido à Assembleia da República
Filimão Suaze disse que a proposta do plano quinquenal tem
como assuntos principais a paz, a
criação de postos de trabalho para
três mil jovens e a agricultura.
de Moçambique
publicidade
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Nacional

Governo lança concurso para a
construção da Linha Temane-Maputo

O

Governo lançou um
concurso público internacional para apurar empresas que vão
construir a linha de transporte de
energia eléctrica entre Temane,
na província de Inhambane, e
Beluluane, na província de Maputo, a primeira fase do Projecto
da Espinha Dorsal Norte-Sul.
A informação foi tornada pública por Filimão Suaze no final
da sessão do Conselho de Ministros. A linha irá abranger as
províncias de Inhambane, Gaza
e Maputo e permitirá o transporte de energia a partir da futura Central Térmica de Temane,
uma infra-estrutura com capacidade de produção de 420MW.
O projecto prevê a construção de uma linha de transporte de energia numa extensão
de 563 km e a implantação
de três subestações (Vilanculos, Chibuto e Marracuene).

Segundo um comunicado do
Ministério dos Recursos Minerais e Energia, o custo da linha é
de 550 milhões de dólares americanos, montante financiado
pelo Banco Mundial, Reino da
Noruega, Banco Islâmico de Desenvolvimento, Fundo da OPEC,
Banco Africano de Desenvolvimento e Banco de Desenvolvimento da África Austral.
No que se refere à infra-estrutura de transporte de energia, prevê-se um investimento
de 9.100 milhões de dólares em
linhas a 400 kV AC, que irão
concretizar as interligações regionais e interligar os sistemas
sul, centro e norte. Cerca de
70% destes investimentos deverão ser angariados até 2025,
para permitir a conclusão da
linha de transporte desde a região de Cataxa, na província
Tete, até Maputo. Redacção
de Moçambique
publicidade
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Outras coisas e sabores
Por: Da Glória Cumba

Estamos na época do abacate e os há aos montes por
tudo quanto é canto. Difícil é saber o que fazer com
tanto abacate. Aliás, essa é a nossa maior pobreza, não
saber o que fazer com toda a riqueza nos é oferecida
pela Mãe Natureza. E isto não se resume apenas ao abacate. Ainda não conseguimos dar o tiro certeiro sobre
como criar cadeia de valor com o que de mais se produz, como é o caso do abacate. Para além de ser um
alimento muito nutritivo, o abacate tem grande valor
para a pele e para o cabelo. Mas, aqui, o assunto é mesmo comida e boa comida. Queremos propor algo não
muito nosso, mas que promete ganhar as nossas mesas
e agregar valor à nossa saúde. O “guacamole” é uma
iguaria típica da culinária mexicana, servida com uma
grande variedade de pratos e geralmente acompanhada
com nata azeda.
É basicamente um puré de abacate bem temperado,
que funciona como um complemento da salada, tendo
sido exportado para todas as partes do mundo onde existe comida mexicana e que tem sido adaptada aos gostos locais.
O nome “guacamole” tem origens indígenas: “ahuacatl” (abacate) e “mole”, um nome genérico para “molho”.
Segundo a tradição, a forma de se fazer “guacamole”
foi ensinada ao povo Tolteca pelo deus Quetzalcoatl.
Esta iguaria foi criada pela cultura azteca, mas, após
a chegada dos colonizadores espanhóis, foi exportada
para a Europa.
Como íamos dizendo, o abacate reduz a taxa de colesterol e a pressão sanguínea; possui acção antioxidante;
age contra a prisão de ventre e perturbações digestivas;
possui acção anti-inflamatória; auxilia na desintoxicação do fígado; evita fadiga mental; ajuda na formação
dos ossos e dos dentes; fornece energia aumentando
a disposição; é um anticancerígeno; reduz o “stress”;
inibe o apetite, ajudando no emagrecimento; e até hidrata o cabelo, quando usado como cobertura capilar.
Ou seja, dá para fazer um monte de coisas.
A nossa sugestão para esta semana é o “guacamole”.
“Guacamole”
Ingredientes
– 2 abacates maduros
– 1 cebola roxa
– sumo de um limão
– meia chávena de coentro picado
– sal e pimenta a gosto
Modo de preparar
Faça um puré com a polpa do abacate usando um garfo. Acrescente a cebola picada e o resto dos ingredientes e misture sem deixar perder a textura rústica.
Sirva com alface e acompanhe com uma carne.
Bênção e bom apetite.
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África do Sul confirma primeiro caso de
coronavírus e faz disparar o alarme em
Moçambique

Armindo Tiago, ministro da Saúde

O

Ministério da Saúde da
África do Sul confirmou, num comunicado, na quinta-feira, 5
de Março, a detecção do primeiro
caso positivo de coronavírus, epidemia que teve como epicentro a
cidade Wuhan, na China. A confirmação do caso na África do Sul
faz disparar os alarmes de preocupação em Maputo, com a agravante de o Governo moçambicano
estar completamente despreparado para lidar com a epidemia.
O comunicado do Governo da
África do Sul indica que o Instituto
Nacional de Doenças Transmissíveis confirmou que o caso suspeito de Covid-19 foi positivo. O paciente é um homem de 38 anos de
idade, que viajou, com sua esposa, da Itália para a África do Sul.
Segundo o comunicado, o
homem e a sua esposa fazem
parte de um grupo de dez pessoas que chegou à África do
Sul no dia 1 de Março de 2020.
O paciente, com sintomas de
febre, dor de cabeça, mal-estar,
dor no peito e tosse, consultou um
médico de clínica geral no dia 3
de Março. “A enfermeira da clínica pegou em cotonetes e entregou
ao laboratório”, lê-se na nota do
Governo da África do Sul. Depois
de ter dado positivo, o paciente
auto-isolou-se, desde 3 de Março.
O casal tem dois filhos. O Centro
Operacional de Emergência identificou os contactos, tendo entrevistado o paciente e o médico.
O Governo da África do Sul

enviou uma equipa de rastreio,
com epidemiologistas e médicos, para o Kwazulu Natal,
onde o caso foi confirmado.
A confirmação do caso na África do Sul torna Moçambique vulnerável, visto que os seus métodos de diagnóstico e rastreio são
altamente deficientes. Nas fronteiras nacionais, o controle e o diagnóstico têm sido feitos quase sem
condições, o que leva a que as pessoas que passam por lá não sejam
efectivamente
diagnosticadas.
O Governo suspendeu a
emissão de vistos para a China desde a eclosão da epidemia.
Governo anuncia reforço de
medidas de prevenção
Entretanto, na passada quinta-feira, o ministro da Saúde, Armindo Tiago, disse que o Governo está a organizar uma equipa
multissectorial de preparação
e resposta a uma eventual chegada do coronavírus ao país.
Como forma de reforçar as
medidas de prevenção do coronavírus serão aumentados de
dois para quatro os especialistas
de Saúde em todos os postos de
travessia do território nacional.
Armindo Tiago afirmou: “Neste
momento, o país conta com um
‘stock’ de dois mil ‘kits’ de material para fazer o diagnóstico do
vírus em nacionais e estrangeiros
que atravessam a fronteira e cem
‘kits’ de protecção individual para
os primeiros casos que eventualmente o país pode vir a registar”.

O ministro da Saúde disse
que, além aumentar o número de
especialistas nos postos de travessia, a instituição irá divulgar
contactos dos médicos nacionais e directores clínicos, para
garantir que qualquer indivíduo
tenha acesso aos profissionais
da Saúde, em caso de sintomas.
“Esse sistema de distribuição de
contactos é para evitar que as pessoas com sintomas leves possam
ir às unidades sanitárias e possam
ser fonte de eventual contaminação de outras pessoas”, disse.
Face ao registo do coronavírus
na África do Sul, o Ministério da
Saúde apela aos cidadãos para que
se distanciem de pessoas doentes
e evitem o contacto próximo com
pessoas com sintoma de gripe ou
qualquer sintoma da epidemia.
Quanto aos cidadãos que estão em
quarentena em alguns locais do território nacional, o ministro da Saúde disse que, até agora, não houve
registo de nenhum caso que deu positivo. O ministro acrescentou que,
para controlar o desenvolvimento,
a cada dois dias os profissionais da
Saúde visitam os locais onde os cidadãos estão isolados, para acompanhar o desenvolvimento da doença.
Renamo propõe encerramento
de fronteiras
Renamo convocou a imprensa, esta segunda-feira, em Maputo, para exortar o Governo a
tomar medidas preventivas em
relação ao coronavírus. A Renamo diz que o Governo não tem
meios de rastreio, e, por isso, propõe o encerramento de fronteiras.
Segundo diz a Renamo, até agora a acção do Governo tem estado
ao nível de medidas paliativas para
um vírus altamente perigoso, que
pode dizimar milhares de pessoas
num curto intervalo de tempo.
de Moçambique
Falando ao
, a directora nacional adjunta da
Saúde Pública, Maria Benigna Matsinhe, afirmou que, baseando-se
nos acontecimentos do momento,
não há actualmente motivos para
encerrar
fronteiras.
Vários países, incluindo os países
mais desenvolvidos, enfrentam uma
crise resultante do surgimento de
coronavírus. Até agora, em África,
já foram atingidos pelo COVID-19
o Egipto, a Argélia, o Senegal e a
África do Sul. Note-se que África
do Sul é um país vizinho de Moçambique, o que faz aumentar o grau

José Manteigas, porta-voz da Renamo
de preocupação em Moçambique.
Segundo a Renamo, devido
ao elevado grau de perigo deste vírus, medidas paliativas para
o seu combate são claramente
insuficientes, pois um simples
anúncio televisivo ou radiofónico
não basta para educar as populações sobre o risco que o Mundo
corre, incluindo Moçambique.
“As nossas fronteiras encontram-se praticamente a descoberto. É o caso da situação da
fronteira de Ressano Garcia, que,
segundo uma reportagem televisiva, regista entrada de pessoas e
bens sem uma triagem rigorosa.
Questiona-se: se as medidas de
precaução, em Ressano Garcia,
bem próximo da capital do país,
são quase nulas, o que estará a
acontecer nas fronteiras de Catizatiza, Machipanda, Rovuma,
Milange, Biri Biri e outros pontos do país?”, disse José Manteigas, porta-voz da Renamo.
“Sendo esse vírus tão mortífero, vários países já encerraram
as suas fronteiras, mas Moçambique continua a deixar as suas
fronteiras à mercê da Providência Divina, perante um perigo tão
iminente”, disse José Manteigas.
E chamou a atenção para a necessidade de tomar medidas de prevenção mais eficazes e eficientes
nas fronteiras, nos aeroportos e
nas comunidades. Acrescentou
que estas carecem de informação,
uma vez que “a rádio e a televisão são insuficientes, apesar do
aparente avanço das tecnologias”.

Maria Benigna Matsinhe diz
que por enquanto não há motivo
para fechar as fronteiras
A directora nacional adjunta da
Saúde Pública, Maria Benigna
Matsinhe, disse que a Organização Mundial da Saúde não dá uma
orientação específica sobre encerramento de fronteiras, nem há
critérios. Segundo Maria Benigna
Matsinhe, o país, se quiser, pode
encerrar as fronteiras. Isto dependeria de uma análise sobre o assunto
e da vontade política de cada país.
“Neste momento não se pode falar de riscos de contágio a partir das
fronteiras, até porque os países com
casos do vírus fazem questão de
encerrar fronteiras de modo a não
propagar para outros países. Temos
como exemplo a China e a Itália.”
Sobre as mensagens que circulam nas redes sociais de chineses
que supostamente entram no país
sem ser a partir das fronteiras, Maria Benigna disse que estes chineses não podem constituir perigos,
uma vez que não saem da China
em regiões onde há maior número
de casos. Isto explica-se pelo facto
de que, nas regiões de incidência
de coronavírus, nos países já enumerados, não há entradas nem saídas. “Os chineses que vêm a Moçambique não constituem risco.”
“Não há motivos para fechar
fronteiras. Havendo motivos,
isto depende de análise multissectorial, que inclui a Migração, e o Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação.”
de Moçambique
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Em Quelimane

Uma data na História

Quadro discute
feitiçaria num mundo
dominado pela ciência

N elson Marqueza

O

fenómeno
misterioso da feitiçaria remonta a um período
antes da ciência, tal
como esta é conhecida nos nossos dias. Mesmo antiga, a feitiçaria ainda está longe de ser
interpretada com base na lógica.
Nelson Pereira, conhecido
como “Progresso”, um dos artistas plásticos representativos de
Quelimane, investiga a história
das zonas de Cololo e Sangariveira, nos arredores de Quelimane.
Inspirado no estilo de vida local,
pintou “O feitiço da Genoveva –
Ao entardecer em Sangariveira”,
que é a criação mais recente do
“atelier”. A tela é uma provocação sobre o tema da feitiçaria e os
feiticeiros mais famosos da urbe.
Lembre-se que, nos últimos
anos, incluindo nos passados meses de Dezembro e Janeiro, foram
reportados casos da feitiçaria pela
televisão e nas redes sociais. A
cena mais recente do fenómeno da
feitiçaria foi a de uma mulher que
se transformou em cobra, na província de Nampula. Na passada
segunda-feira, a STV passou uma
notícia de um jovem que matou

a mãe e mais duas senhoras, na
mesma zona, algures em Inhambane, acusando-as de serem feiticeiras. O quadro pode ser visto
como um elemento bastante rico
para a discussão do tema, uma
vez que o autor é um artista local,
e não um pesquisador visitante.
Em “O feitiço da Genoveva”
pode-se ver duas senhoras que
adejam no espaço (um dos poderes da feitiçaria, segundo dizeres
locais) e uma peneira (um elemento sagrado e que é inclusivamente
uma espécie de avião nocturno).
As senhoras estão praticamente
despidas. Diz um saber local que
os feiticeiros andam despidos
para permitir a invisibilidade, e
para uma pessoa sem apoio dos
curandeiros ver um feiticeiro despido é indício de mau presságio.
No quadro há a presença duma
bilha, que significa conhecimento. Note-se que a bilha está quebrada, o que leva o apreciador a
uma subjectividade sem limites.
Há o relâmpago, vida e mistério,
o desconhecido como elemento
da feitiçaria. O fundo da tela é dominado pelas trevas, que podem
representar desgraça. Notam-se as palhotas, árvores sem folhas e o céu num estado terrível.
de Moçambique

Por: João de Sousa

– 4 de Março de 1960
11 de Março de 1993 – Rui Nogar
EPISÓDIO I
Na década de 90, numa
das minhas viagens a Lisboa, cruzei-me com Francisco Rui Moniz Barreto
nos “Restauradores”. Foi
para mim uma surpresa.
Não sabia que ele andava
por terras lusas. Palavra
puxa palavra, ficámos ali a
“parlapiar” durante um bom
tempo. Como já passava do
meio-dia, Rui propõe que
almocemos numa tasca da
baixa lisboeta, porque nas
tascas “come-se bem e barato”. Mas sabendo ele que eu
andava por ali à procura de
livros, fez questão, antes do
repasto, de me levar ao Chiado, a uma livraria que é, segundo se diz, a mais antiga
do mundo.  “Aqui – diziame ele – encontras de tudo.”
Infelizmente na prateleira
não encontrei o “Silêncio
Escancarado”, de 1982, que
resultou de uma recolha de
textos escritos no tempo
em que Rui esteve preso.
O atendente dizia-me que
“esgotou e não sei porque
é que a editora não  manda
fazer uma nova edição”. O
empregado da “Bertrand”
não fazia a mais pequena
ideia de que o autor estava ali, bem à sua frente.
À hora de almoço, falámos de muitas coisas, mas
com especial ênfase de livros. Da Associação dos Escritores de Moçambique, de
que foi Secretário-geral. Do
movimento literário, do associativismo, das obras que
estavam no prelo e por aí
fora. Foi a última vez que estive com ele. Meses depois
do nosso encontro, soube do
seu desaparecimento físico.
EPISÓDIO II
Nos anos 80, fomos à Nigéria. Era a primeira reunião
da “Linha da Frente” que se
realizava fora da região austral de África. Eu, os meus
colegas de outros órgãos de
informação, o Rui e outros
companheiros que integravam a delegação chefiada
por Samora Machel (o sau-

doso Mateus Buchili era
o técnico da RM que me
acompanhava) viajámos do
aeroporto de Lagos até ao
Hotel, numa carrinha que o
protocolo da Presidência da
República da Nigéria colocou à nossa disposição.
Era suposto que devíamos seguir o cortejo presidencial, só que o aselha do
motorista, que estranhamente parecia não conhecer
o infernal e desordenado
tráfego automóvel da capital nigeriana, foi-se deixando ficar para trás. Perdemos o rasto da comitiva.
O motorista andava à nora
com a situação. Conduzia
por ruas cheias de curvas
e contracurvas. Parava em
locais de maior aglomerado populacional para
perguntar se alguém tinha
visto um cortejo presidencial a passar por ali. A resposta foi sempre negativa.
Rui, sentado no mesmo
banco que eu, atrapalhado com a situação criada
pelo motorista, numa condução que infringia todas
as regras de trânsito, pergunta-me: “Será que este
tipo sabe ao menos para
que hotel nos vai levar?”.
Saber ele sabia. Só que
andava ali às voltas, convencido que ainda ia conseguir
encontrar o cortejo presidencial. Resultado: chegámos ao
destino quase uma hora depois de o Presidente Samora
ter chegado à residência

oficial que lhe estava destinada.
Lembrei-me destes dois episódios
por uma razão que certamente a todos comove: Rui Nogar faleceu a 11
de Março de 1993. Faz hoje 27 anos.
PS: De Nelson Saúte, sobre
Rui Nogar, com a devida vénia:
“O Rui Nogar morreu. Foi a 11
de Março de 1993. Hoje já ninguém fala dele. Deram-lhe o nome
de uma rua, mas esqueceramno. Este país cultiva o silêncio
e o esquecimento, a ignorância
e o despeito em relação a muitos dos seus melhores. O Rui foi
um dos nossos melhores. Não só
como poeta, mas como cidadão.””
DA FRUIÇÃO DO SILÊNCIO

Tratávamos o silêncio por tu
Dormíamos na mesma cela
Acordávamos do mesmo sono
Cada sílaba audível
Completamente nua
Feria dum segundo sentido
O palato hipertenso
Da fria cela dezanove
Farrapos de ambiguidade
Pendiam pelas arestas
Das mais afoitas vogais
Ninguém pressentia
No gume acorado
Da quase indiferença
Que o silêncio aparentava
O perfeito sincronismo
Das sílabas dispersas
Pelos tímpanos de cada um
Nada sabíamos de nós próprios
Além da angústia lacerante
Coagulando-nos um a um
Nos limites da expectativa
E no écran memorial
Milhões de imagens se digladiando
Era o silêncio devorando o silêncio
Era o silêncio copulando o silêncio
Era o silêncio assassinando o
silêncio
Era o silêncio ressuscitando o
silêncio
Oh o silêncio
Maldito silêncio colonial
Contra as paredes da solidão
o silêncio
Oh o silêncio
Maldito silêncio imperial
Sepultando-nos um a um
Sob os escombros de Portugal.

27

Canal de Moçambique | quarta-feira, 11 de Março de 2020

Cultura

Agenda cultural e social
Programação para o período de 11 a 17 de Março
LITERATURA E LIVROS
ll

ll

ll

ll

11 de Março (quarta-feira)
“Marcelo Panguana lê poética de Sangare
Okapi”, às 17h30, na Associação dos Escritores Moçambicanos, em Maputo.
12 de Março (quinta-feira)
“Literatura moçambicana: rastos e rostos da última década”, com Sara Jona, às
17h30, na Associação dos Escritores Moçambicanos em Maputo.
Conversa sobre autores brasileiros, com
Nelson Lineu e Pedro Pereira Lopes, às
10h00, no Centro Cultural Brasil-Moçambique, em Maputo.
13 de Março (sexta-feira)
Lançamento do livro “O ser o meu eu”,
de Marla Cumbane, às 15h00, na Escola
Secundária Josina Machel, em Tete.

ll
ll

ll
ll

13 de Março (sexta-feira)
Apresentação da peça “O profeta”, às
18h30, no Cine-Teatro “Gilberto Mendes”, em Maputo.
Peça teatral “A menina Jacinta”, às 10h00,
no campo do Textáfrica, em Chimoio.
Exibição da peça teatral “Mariano Nhongo – Eu também posso governar o país”,
às 18h00, no Restaurante e Bar “Apoio”,
em Quelimane.
CINEMA

ll
ll

ll

ll

ll
ll
ll

12 de Março (quinta-feira)
Sessão de abertura de Ciclo de Cinema
Cubano, às 20h30, no Cine-Teatro Scala,
em Maputo.
Exibição do filme “O quarto de guerra”,
às 15h00, na Galeria “Vivos pela Arte”,
Maputo.
13 de Março (sexta-feira)
Filme “Ku-Txinga & mulher da noite”,
às 20h30, no Centro Cultural Franco-Moçambicano, Maputo.
14 de Março (sábado)
Exibição do filme “Ao entardecer”, às
18h00, no campo do “Cape Cape”, no
Bairro do Chamanculo, em Maputo.
EXPOSIÇÕES
11 de Março (quarta-feira)
Inauguração da exposição fotográfica “A
curvas onde mergulhei”, às 18h30, na Associação “Tiende”, Tete .
Inauguração da exposição “Os monólogos da vida”, às 18h30, na Galeria
“1884”, em Chimoio.
Patente exposição “Balanças onduladas”,
na Casa da Cultura da Beira.

ll
ll

ll

ll
ll

14 de Março (sábado)
Curso de teatro para crianças, às 10h00,
no Centro Cultural Brasil-Moçambique,
em Maputo.
Oficina de pintura e desenho, às 10h30,
na Associação “Makovo”, no Zimpeto.

13 de Março (sexta-feira)
TP50, “Djavando”, com Stewart Sukuma, às 19h00, no Cine-Teatro Scala, em
Maputo.
Chude Mondlane e Beauty Sitoe Matchume Zango, às 18h30, no Terminal de Cabotagem, porto de Maputo.
ENTRETENIMENTO

ll
ll
ll

ll
ll
ll
ll
ll
ll
ll
ll

ll
ll
ll
ll
ll
ll
ll

PROGRAMAÇÃO PARA CRIANÇAS
12 de Março (quinta-feira)
Lançamento do livro “A menina que vivia na nuvem”, às 17h30, no Instituto Camões, Maputo.

ll
ll

CONCERTOS E ESPECTÁCULOS

TEATRO
ll

Sessão de poesia infantil com Laura Mudialo, às 18h30 no Museu da Mafalala.
Selecção modelos infantis, às 10h30, no
“Signature 317”, em Maputo.

ll
ll
ll
ll
ll

11 de Março (quarta-feira)
Nélia Massango, às 18h30, no Casino
Polana.
“Comédias às quartas”, com Txiubullet,
às 19h00, no “Uptown Café”, em Maputo.
“Quarta Acústica”, com Flávio Lisboa,
às 20h00, no “Casa Blanca”, em Quelimane.
12 de Março (quinta-feira)
“Karaoke nigth”, às 20h00, no “Kardápio
Kaseiro”, em Maputo.
Sarau de poesia e canto, às 18h00, na Discoteca “Teia” em Manica.
“One country”, às 18h30, no Discoteca
“Sunset Txill”, em em Tete.
“Noite dos Becos”, às 19h00, no “Bareto’s
Bar”, no Chókwè.
“Noite de batida” , às 19h00, no “Mago’s
Bar”, na Beira.
“Quintas no Fricka”, às 17h00, no Restaurante “Fricka”, Maputo
Sessão de comédia com Mr. Nigerian,
às 19h00, no “Solange Beach Club”, na
Beira.
“Noite madura”, às 21h00, no “Túnel”,
em Quelimane.
13 de Março (sexta-feira)
“Kongholoti sessions”, com Dattie Capelli, às 18h00, na Fundação Fernando Leite
Couto, Maputo.
“Cada canto uma voz – ‘performances’
artísticas femininas”, às 18h00, na Fundação Fernando Leite Couto, Maputo.
“Karaoke” com Filipão Marques, às
18h00, no “Uptown Café”, em Maputo.
Música com Flávio Lisboa, às 21h00, no
“Frango Arony”, em Quelimane.
Karaoke “Noite madura”, às 21h00 Piscina Municipal de Mocuba
Rafael Mbeta, às 20h00, no “Mavie’s
Bar”, em Maputo.
“Sessão de batidas para o Inverno”, às
19h00, na Discoteca “Macequesse”, em
Manica.
Festival “Zerinhando”, às 19h00, na
“Casa Guião”, na Mafalala, em Maputo.
Despedida do Verão, às 11h00, na praia
do Bilene, em Gaza.
Matilde Conjo, às 20h00, no “Xima’s
Bar”, em Maputo.
“Sumer splash”, às 15h00, no Bar “Pinto”, na Ponta do Ouro.
Música com Reinaldo Maricoa, às 20h00,
na Discoteca “Kinera”, em Cabo Delgado.

ll
ll
ll
ll
ll
ll
ll
ll
ll
ll
ll
ll

ll
ll
ll
ll

ll

“Karaoke & e cocktail”, às 20h00, no
“Cafuro”, Quelimane.
Sessão de gin e tónica, às 18h00, no Hotel
Cardoso, em Maputo.
14 de Março (sábado)
Jasse e banda “Malonguissa”, às 19h00,
no “Kardápio Kaseiro”.
Intercâmbio universitário “Pé na areia”,
às 10h00, na praia do Bilene.
Carnaval de Magude, quarta edição, em
Magude.
Sessão de fotografia ao ar livre, às 20h00,
no Jardim Tunduru, Maputo.
Noite dançante, às 19h00, no “Take Way”
“Manu”, Guruè.
Mundo da capoeira, às 16h00, no “Wilfried”, em Maputo.
Xixel Langa, às 20h00, no “Mavie’s Bar”.
Celebração de três anos de carreira do
DJ Ednélio, às 18h00, no “Chivengo’s
Lounge”.
“Birthday bash”, às 22h00, “Fusion Bar”,
em Maputo.
“Noite da Araia 66”, às 18h00, no Bairro
Nhauriri, em Chimoio.
“Festival das cores”, às 19h00, no Bar
“Tendinha”, em Nampula.
“Noite da moda”, segunda edição, às
19h00, na “Quinta Tropical”, em Inhambane.
15 de Março (domingo)
Inauguração da exposição fotográfica “A
curvas onde mergulhei”, às 18h30, na Associação “Tiende”, Tete .
Inauguração da exposição “Os monólogos da vida”, às 18h30, na Galeria
“1884”, em Chimoio.
Patente exposição “Balanças onduladas”,
na Casa da Cultura da Beira.
“Toca disco nas ruas”, às 16h00, na Av.
Samora Machel, em Tete.
16 de Março (segunda-feira)
“Cronicando”, com Bety Novela e Sara
Neva, às 18h30, na Casa da Cultura em
Tete.

ll

14 de Março (sábado)
Sessão “Poemas, turbantes e pensamentos”, às 18h00, na Casa da Cultura da cidade de Maputo.
ll
“Tarde literária”, às 16h00, no Ferroviáro, Maputo.
ll
Curso de transacções eléctronicas e plataformas musicais, às 14h00, no “campus” da UEM, Maputo.
ll
“Cooking & meditation workshop”, às
11h30, no Hotel Cardoso, Maputo.
ll
Aula aberta de apresentanção de televisão, às 8h00, no Estúdio do “Olhar Artístico”.
ll
Palestra sobre como se tornar criador de
“full stack, às 8h00, na Universidade São
Tomás.
ll
Palestra sobre como ter uma vida de sucesso, às 10h00, no Hotel Tivoli.
ll
Conversa sobre como iniciar um plano
de negócio, com Dany Temany, às 11h00,
na Associação “Moz Mbilo”, em Magude.
ll
Palestra sobre os passos para o sucesso, às10h00, na Av. Samora Machel, em
Maputo.
ll
“Interactive Place”, às 15h00, na “Incubadora” do “Standard Bank”, em Maputo.
ll “Workshop” sobre o mundo da capoeira,
às 16h00, no “Wilfried”, em Maputo.
ll

ll

15 de Março (domingo)
Aula 3 sobre os tipos de arroz, às 14h00,
na Rua da Mozal, Matola-Rio.

ll

16 de Março (segunda-feira)
Debate sobre o impacto do coronavírus
em Moçambique e na economia global,
às 17h00, no Hotel Polana, em Maputo.

ll

17 de Março (terça-feira)
Conversa com o artista Massunganhane,
às 18h00, na Fundação Fernando Leite
Couto, Maputo.

PALESTRAS, SEMINÁRIOS, CONFERÊNCIAS
ll
ll
ll

ll
ll
ll
ll

11 de Março (quarta-feira)
Fórum sobre o Código Penal e Direitos
da Criança, às 8h00, no “Montebelo”,
Maputo.
Palestra sobre assessoria académica, às
14h00, no “Mindset Academic”.
Palestra sobre a vida de casados, com
Rosy Timane, às 16h00, no Hotel “Vip”.
12 de Março (quinta-feira)
Palestra sobre a comunicação, com Arafat
Cossa, às 14h30, na Universidade Eduardo Mondlane.
Seminário sobre Código Penal e Direitos da Criança, às 8h30, no “Indy Village”, em Maputo.
Assembleia-Geral Ordinária da Liga
Moçambicana de Futebol, às 10h00, na
Federação Moçambicana de Futebol.
Conferência de imprensa do Instituto do
Petróleo sobre a participação das empresas nacionais no projectos de gás, às
9h00, na Rua dos Desportistas, em Maputo.

13 de Março (sexta-feira)
Formação em gestão de projectos, às
9h00, no Hotel “Atlantis II”, Maputo

FEIRAS E NEGÓCIOS
ll

12 de Março (quinta-feira)
Lançamento da tecnoconsultoria, às
8h00, no Hotel VIP.

ll

14 de Março (sábado)
Feira de Casamento, no Hotel Cardoso,
em Maputo.

ll

15 de Março (domingo)
Feira da Comunidade de Mahometana, às
10h00, na sede da Comunidade, em Maputo.

ll

17 de Março (terça-feira)
Feira de Saúde Oral na Clínica Dentária
Ortodôntica. em Maputo.
OUTRAS ACTIVIDADES

ll
ll

14 de Março (sábado)
Incursão de lazer de Maputo para o Kruger Park. Partida às 6h00, no Conselho
Autárquico da Matola.
Actividades de limpeza dos “Desbravadores”, na praia da Macaneta.
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Rapto de Manish Cantilal

Ainda não houve contacto e África do Sul confirma
morte de familiar que também havia sido raptado

O

s sequestradores que
raptaram o empresário Moniz Carsane, mais conhecido como Manish Cantilal,
na noite de 18 de Fevereiro
de 2020, ainda não contactaram a família para efeitos
de pedido de resgate, quando
se completa quase um mês
desde que o rapto ocorreu.
Lembre-se que o rapto do
empresário ligado ao “El Patron” aconteceu na garagem
do prédio onde mora, no Bairro Central, em Maputo. Os familiares têm evitado contacto
com a imprensa, mas o
de Moçambique soube que
ainda não foram contactados
e, de fonte policial, também
soubemos que todas as tentativas da família de abordar altas
patentes da Polícia não obtiveram sucesso.
de Moçambique tamO
bém apurou que, enquanto a
família sofria o choque do
rapto de Manish Cantilal, recebeu a confirmação das autoridades sul-africanas de que
uma tia de Manish Cantilal
que havia sido raptada na
África do Sul no ano passado
foi encontrada morta em

Manish Cantilal (à esquerda) e Guitabali Samji (à direita)

Mbombela, Nelspruit. Trata-se
de Guitabali Samji, de 52 anos,
muito conhecida nos círculos
empresariais de Maputo, porque tinha um negócio de câmbios numa zona abastada da
capital.
Guitabali Samji, que tinha
dupla nacionalidade (moçambicana e portuguesa), foi raptada no dia 15 de Outubro do ano
passado em Mbombela, Nels-

pruit, onde ela tinha negócios.
A Polícia da África do Sul
encontrou o corpo de Guitabali Samji no dia 29 de Fevereiro de 2019, tendo anunciado
o facto no dia 2 de Março. O
cônsul-geral de Portugal em
Joanesburgo, Francisco Xavier
de Meireles, que já havia sido
contactado aquando do rapto,
disse à “Lusa” que a Polícia
encontrou o corpo na manhã

de sábado, 29 de fevereiro, às
7h30, perto de Witbank, a cerca
de 140 quilómetros de Joanesburgo. O corpo foi encontrado
próximo do local onde os sequestradores concordaram em
libertar Guitabali Samji na sexta-feira anterior, depois de alertarem a Polícia, no dia anterior,
que ela estava “muito doente”.
Depois de terem recebido um
primeiro valor de resgate, os

sequestradores exigiram outro
resgate, em quantia que não foi
revelada e que não foi paga.
Enquanto isso, Manish Cantilal
continua desaparecido e sem
contacto da parte dos raptores.
Há uma forte convicção, nos
círculos da comunidade empresarial de ascendência asiática,
que estes crimes têm o seu epicentro no Ministério do Interior.
de Moçambique
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Banco de Moçambique diz que
falta de cooperação internacional
debilita combate ao cibercrime
consciência colectiva apurada
sobre o que esta ameaça representa acentuaram as fragilidades
existentes para a enfrentar, pelo
que uma maior consciencialização sobre a natureza dos riscos
cibernéticos, suas fontes, implicações e formas de mitigação é o
primeiro passo para nos protegermos contra esses eventos”, disse.
O Banco de Moçambique con-

sidera que constituem desafios da
banca a adopção de modelos de
governação abrangentes do risco
cibernético, que permitam uma
resposta atempada e adequada
em termos de incidentes, “compliance” e cumprimento das regras prudenciais e redução da
vulnerabilidade a incidentes de
segurança, adoptando controlos
específicos para o rastreamento

de informação e garantia da segurança das instituições financeiras.
Segundo Rogério Zandamela,
do ponto de vista das autoridades
de regulação, é importante que se
assegure a neutralidade da regulação e a identificação de novos
riscos e a consequente adopção
de iniciativas de regulamentação e de supervisão adequadas.
de Moçambique

“Moza Banco” chega a
Tsangano e Machaze

E

Rogério Zandamela, governador do Banco de Moçambique

O

governador do Banco
de Moçambique disse
que o risco cibernético é mundialmente
reconhecido como umas das
ameaças de topo para os mercados financeiros. Os incidentes
cibernéticos tendem a crescer
em frequência e sofisticação,
impondo desafios acrescidos às
instituições financeiras, aos reguladores e aos supervisores.
Rogério Zandamela falava durante um encontro sobre a regulação e supervisão da cibersegurança no sistema financeiro em
Moçambique, que se realizou na
passada sexta-feira, em Maputo.
O governador do Banco de
Moçambique apontou algumas

dificuldades no combate ao cibercrime nas Finanças em Moçambique, dando como exemplo
a ausência de um quadro legal,
o que “cria lacunas no exercício
das acções conducentes à supervisão, fiscalização e monitoria” e
ausência de cooperação internacional efectiva para uma contenção bem-sucedida do cibercrime.
Rogério Zandamela disse que
os custos económicos de tais
eventos podem ser avultados e
danificar a confiança dos depositantes, credores, investidores e
do público em geral, na medida
em que os cibercrimes podem
minar a estabilidade do sector
financeiro global. “Os recentes
eventos cibernéticos e a falta de

ntraram em funcionamento, esta semana, mais duas
agências bancárias do
“Moza Banco”, uma no
distrito de Tsangano, na província
de Tete, e outra no distrito de Machaze, na província de Manica.
Esta acção enquadra-se na iniciativa presidencial “Um distrito,
um banco”, que visa impulsionar
a expansão da rede bancária no
país, dotando todos os distritos
com uma instituição financeira
onde poderão ser realizadas operações bancárias e ser encontradas
soluções financeiras adequadas
às suas necessidades específicas.
Com estas novas agências, o
“Moza” está em linha com o desenvolvimento local e sustentável
das comunidades, promovendo a
inclusão financeira e expansão dos
serviços bancários na economia,
através da expansão da sua actividade para os distritos. Ainda no
âmbito desta iniciativa, brevemente o “Moza” estará presente nos distritos de Derre e Ile, na Zambézia.
Actualmente, o “Moza” detém
a terceira maior rede de Agências

do país, com sessenta e oito Unidades de Negócio distribuídas
por todas as capitais provinciais
e alguns distritos e vilas, reafirmando, deste modo, a condição

de um banco verdadeiramente
universal, em termos de cobertura
do espectro do negócio bancário,
e com forte implantação nacional.
de Moçambique
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Ex-estudantes e ex-docentes
da Universidade Politécnica
criaram uma Associação

Universidade
Politécnica e BDQ
estabelecem parceria

A

O

s antigos estudantes e
docentes da Universidade Politécnica constituíram recentemente,
em Maputo, uma agremiação
designada Associação dos Antigos Estudantes da Universidade
Politécnica (AAEUP), com o objectivo de promover o convívio e
troca de experiências entre antigos estudantes e a Universidade.
Com esta iniciativa, conhecida
também como “Alumni – A Politécnica”, pretende-se ainda constituir um pólo dinamizador para
o desenvolvimento e interacção
mútua entre a Universidade Politécnica e a sociedade no geral, e
organizar várias actividades, nomeadamente, debates, divulgação
científicaevoluntariadoentreoutros.
O director de Cooperação Universitária da Universidade Politécnica, Mateus Simbine, disse,

a propósito, que a constituição
da Associação dos Antigos Estudantes da Universidade Politécnica vai colmatar a ausência
de uma plataforma de excelência
na articulação entre este estabelecimento privado de ensino superior e os ex-estudantes.
Acrescentou que se trata de
uma acção que vai reforçar a visibilidade, reputação e influência
da Universidade Politécnica e dos
antigos estudantes na sociedade.
“Além de promover o convívio e
partilha de oportunidades, espera-se que a nova Associação apoie
os actuais estudantes, através da
oferta de oportunidades para estágios, emprego e programas de
mentoria”, disse Mateus Simbine.
Estas acções poderão ser implementadas através de programas de
interligação da Universidade com
o mundo profissional, ajudando os

estudantes a compreender melhor a
aplicabilidade na vida das disciplinas aprendidas e o acompanhamento
dos estudantes durante a sua formação e orientá-los profissionalmente.
Segundo a coordenadora-geral
da Comissão Instaladora da Associação dos Antigos Estudantes da
Universidade Politécnica, Stella
Miglietti, todos os ex-estudantes
podem se inscrever na Associação,
para fazerem parte da enorme família da Universidade Politécnica,
através do formulário disponível no
“website” da instituição na internet.
“As inscrições são livres até ao
dia 9 de Abril, estando, para já,
programada a realização das eleições dos órgãos sociais no dia 11
do mesmo mês, seguidas da realização da Assembleia-Geral, durante a
qual será definido o funcionamento da ‘Alumni’”, concluiu. (FDS)
de Moçambique

Universidade Politécnica e a “BDQ Mobile” assinaram, no
sábado, 7 de Março,
em Maputo, um memorando de
entendimento, que tem como
objecto o fornecimento de “tablets” aos estudantes da Escola
Superior Aberta, uma unidade
orgânica da Universidade Politécnica, a preços bonificados.
Segundo Narciso Matos, reitor da Universidade Politécnica,
que falava à margem da cerimónia de abertura do ano lectivo de
2020 na Escola Superior Aberta,
o acordo preconiza que o fornecimento dos “tablets” seja efectuado aos estudantes de todas as
Delegações em Moçambique.
“Nós chegámos a este acordo
que acabámos de assinar, que
permite que, se vocês quiserem,
podem, ao pagar a primeira propina, obter o “tablet” com garantia e seguro. O equipamento
será entregue ao estudante com
os conteúdos académicos já incorporados. Estou muito grato
ao engenheiro Belmiro Quive”, afirmou Narciso Matos.
Por sua vez, Belmiro Quive,
director executivo da BDQ, disse que o memorando enquadra-se no plano estratégico que
é fornecer soluções de produtos na área da comunicação.
Os estudantes da Universidade Politécnica disseram
que o dispositivo estará personalizado para facilitar o
processo de aprendizagem e
desenvolvimento do curso.
“Este ‘tablet’ terá conteúdos

de bibliografia recomendada e
informação geral. Nós desenhámos este produto pensando especificamente no segmento do
ensino à distância. Estamos aqui
para trazer soluções para os moçambicanos. É um orgulho voltar para esta Universidade como
parceiro, e tudo faremos no sentido de desenvolvermos aplicativos com conteúdos da Universidade”, disse Belmiro Quive.
A directora da Escola Superior Aberta, Rita Mbebe, disse
que, no ano lectivo de 2020,
a Escola pretende proporcionar momentos de iniciação aos
cursos, em que todos os novos
estudantes terão a oportunidade de obter informações relativas ao modelo de ensino.
“A ESA abraçou um grande
desafio que consiste na capacitação contínua dos estudantes
e tutores em matéria de ensino à distância e a flexibilização e melhoramento das infra-estruturas tecnológicas, o que
irá permitir que o estudante
tenha acesso aos materiais de
estudo ‘online’ e ‘offline’ incorporados num dispositivo
electrónico que facilitará a comunicação”, disse Rita Mbebe.
No presente ano lectivo, a
Escola Superior Aberta vai
leccionar seis cursos à distância, nomeadamente, Gestão de
Empresas, Gestão de Recursos
Humanos, Ciências Jurídicas,
Administração Pública, Ciências da Educação e Ensino de
História e Geografia. (FDS)
de Moçambique
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“Gapi” e Agência do Zambeze criam linha
de financiamento para produção de arroz

A

cultura de arroz na
região do Vale do
Zambeze vai conhecer uma nova dinâmica com o lançamento da Linha
de Financiamento da Cadeia de
Valor (LIFINCA) do arroz. Os
objectivos principais são fortalecer e promover iniciativas
agro-empresariais dentro desta
cadeia de valor, com inicidência
no financiamento ao processamento e comercialização para
estimular o aumento da disponibilidade do arroz nacional no
mercado interno. O lançamento
da LIFINCA, que terá a duração de cinco anos (2020-2024),
é uma iniciativa conjunta da
Agência do Vale do Zambeze
e da “Gapi”, tendo como beneficiários actuais e potenciais
intervenientes do negócio do
arroz naquela região do país.
Falando durante o acto de lançamento da LIFINCA, realizado
no passado dia 5 de Março, no
distrito de Nicoadala, na província da Zambézia, o governador
desta província, Pio Matos, disse
esperar que esta iniciativa venha

“resolver o problema de disponibilidade de arroz nacional processado no mercado doméstico e
em quantidade significativa”. E
acrescentou: “Com este instrumento trazido pela ‘Gapi’ e pela
Agência do Zambeze, esperamos também ver minimizados os
problemas de comercialização
do excedente dos produtores, o
que terá como efeito imediato a
melhoria da renda das famílias,
tornando-as mais resilientes”.
“Com a LIFINCA pretende-

mos complementar os esforços
existentes para o fortalecimento da cadeia de valor do arroz,
de modo a que se reduzam
os níveis de importação deste cereal e se criem dinâmicas
económicas locais como base
de desenvolvimento das comunidades beneficiárias”, afirmou Roberto Albino, director-geral da Agência do Zambeze.
A LIFINCA é um instrumento
financeiro gerido pela “Gapi”.
Pretende apoiar soluções para

os vários probelmas identificados na cadeia de valor do arroz.
Inclui o apoio à tesouraria dos
beneficiários e facilitação no
acesso a meios (equipamentos e
infra-estrururas) adequados para
o processamento e comercialização do arroz. Na preparação
desta linha, a Agência do Zambeze e a “Gapi” identificaram
que, para uma maior eficiência
da cadeia de valor do arroz, é
necessário financiar a aquisição
de maquinetas para ensacagem,
embalagem, transporte e distribuição, e fazer reabilitações de
pequeno vulto em infra-estruturas de armazenamento rural.
“O lançamento desta linha espelha a estratégia da ‘Gapi’ em
fortalecer uma rede nacional de
parcerias para o desenvolvimento
inclusivo e sustentável. Ela é um
complemento das acções que já
estamos a desenvolver em todo
o país, incluindo na região do
Vale do Zambeze, onde, com a
AGRA, estamos a implementar
o projecto ‘MozArroz’”, disse
Adolfo Muholove, presidente da
Comissão Executiva da “Gapi”.

E acrescentou: “Este ano, a
‘Gapi’ completa trinta anos e irá
prosseguir e reforçar o seu papel
como instituição financeira de
desenvolvimento, priorizando intervenções que contribuam para
mobilizar e aplicar recursos em investimentos geradores de emprego; melhorar a competitividade de
sectores produtivos estratégicos
para o desenvolvimento harmonioso das comunidades rurais; estimular o potencial empreendedor
de jovens e de mulheres; promover a inclusão financeira e reforçar iniciativas focadas na promoção da segurança alimentar.”
No quadro destas prioridades a
“Gapi” tem feito intervenções de
saneamento e reabilitação de unidades económicas relevantes. Actualmente, a única fábrica de processamento de arroz na Zambézia
está localizada em Nicoadala e
foi resgatada da falência e reabilitada numa acção conduzida pela
“Gapi” e financiada pela Embaixada do Reino dos Países Baixos,
com apoio do Governo. (FDS)
de Moçambique

Moçambique prepara-se para assumir
Trabalho e Emprego na SADC

A

ministra do Trabalho e
Segurança Social considerou, na quinta-feira,
5 de Março, que a direcção que Moçambique vai assumir,
no próximo ano, no sector do Trabalho e Emprego na SADC, constitui uma grande responsabilidade,
devido ao objectivo de se estimular as economias regionais com
mais oportunidades de emprego,
principalmente para os jovens.
Intervindo no decurso da Reunião de Ministros do Trabalho
e Emprego e Parceiros Sociais,
em Dar Es Salaam, na Tanzânia,
Margarida Talapa disse que, embora o Governo moçambicano
reconheça a complexidade da
tarefa que tem pela frente, é reconfortante o apoio que espera
receber dos membros da “troika”
e de outros países membros da
SADC, especialmente a Tanzânia, actual dirigente do pelouro.

“Temos plena convicção de
que Moçambique irá presidir ao
pelouro do Trabalho e Emprego
da SADC com sucesso no mandato que se segue”, disse a mi-

nistra e felicitou o Secretariado
da SADC pelo seu empenho na
organização periódica da Reunião de Ministros do Trabalho e
Emprego e Parceiros Sociais, e

felicitou a Organização Internacional das Migrações pela assistência
técnica e financeira na elaboração
de estudos e documentos que são
objecto de debate no encontro.

Na capital tanzaniana, os ministros avaliaram, nos dias 5 e 6 de
Março, o grau de implementação
das decisões da reunião anterior e
tomaram decisões estratégicas para
o sector do Trabalho e Emprego
no âmbito da integração regional
e prepararam a sessão da Conferência Internacional do Trabalho.
Na Conferência Internacional
do Trabalho, Moçambique será
representado por uma delegação
tripartida que integra o Ministério
do Trabalho e Segurança Social
e os representantes dos parceiros sociais, designadamente, as
organizações sindicais OTM-CS e CONSILMO e a CTA
(Confederação das Associações
Económicas) de Moçambique.
A capital moçambicana, Maputo, vai acolher, em 2021, a próxima
Reunião de Ministros do Trabalho
e Emprego e Parceiros Sociais.
de Moçambique

