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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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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

